


قواعد الن�شر باملجلة
اأهداف املجلة:

التي  والدرا�سات  البحوث  بن�سر  العربية  باللغة  املت�سل  العلمي  البحث  ت�سجيع   -  1
تتحقق فيها �سروط البحث العلمي.

2 -  حتقيق التوا�سل بني املعنيني بالدرا�سات اللغوية والأدبية والبالغية من خالل 
التقومي، وتبادل اخلربات، وفتح قنوات للحوار العلمي الهادف.

3 -  اإحياء الن�سو�ص الرتاثية املت�سلة باللغة العربية.
املواد التي ميكن ن�شرها يف املجلة:

باللغة العربية، املت�سمة بالأ�سالة واجلدة  العلمية املت�سلة  1 - البحوث والدرا�سات 
اإىل جهة  م  تقدَّ ن�سرها، ومل  ي�سبق  والتي مل  املنهج،  العلمية و�سالمة  والإ�سافة 

اأخرى للن�سر، ومل تكن م�ستلة من بحث نال به الباحث درجة علمية.
2 - درا�سة وحتقيق خمطوطات الرتاث املت�سلة باللغة العربية ذات الإ�سافة العلمية.

3 - ترجمات البحوث العلمية اجلادة املتعلقة باللغة العربية.
4 - ما تطرحه هيئة التحرير من ق�سايا ت�ستكتب فيها اأهل العلم واأ�سحاب اخلربة 

والراأي.
�شوابط الن�شر:

3( في�ستح�سن اأن ل يزيد عن 40 �سفحة.  ،2 1 - اإذا كان العمل مما ذكر يف )1، 
2 -  ترتيب املو�سوعات يخ�سع لعتبارات فنية.

املجالت  يف  عليه  املتعارف  العلمي،  للتحكيم  املن�سورة  العلمية  املواد  تخ�سع    -  3
مة، خا�سة ما جاء يف )1، 2، 3(، وللهيئة اأن ت�سع لذلك القواعد التنفيذية. املحكَّ

التزامات الباحث وحقوقه:

1 - اأن يراعي قواعد البحث العلمي الأ�سيل ومنهجيته واأ�سول حتقيق الرتاث.
2 - ملخ�ص البحث ل يزيد عن �سفحة باللغة العربية وترجمته بالإجنليزية مت�سمنًا 

حماور البحث ونتائجه، وملخ�ص ال�سرية العلمية للباحث يف �سفحة م�ستقلة.
3 - اأن تكتب املادة باللغة العربية نوع اخلط )Simplified Arabic(، مقا�ص اخلط 
)14( وتكون العنوانات ا لفرعية ببنط غامق، والعنوان الرئي�سي مقا�ص اخلط 

)16( بنط غامق. وتكتب املراجع يف نهاية البحث.
4 - الإ�سارة اإىل م�سادر البحث يف حا�سية ال�سفحة نف�سها بالرتتيب الآتي: املوؤلف، 
عنوان الكتاب اأو املقال، النا�سر، البلد، الطبعة، ال�سنة، ال�سفحة، مع اإفراد كل 

�سفحة برتقيم للحوا�سي ويكون مقا�ص اخلط )12(.
5 - املقالت املر�سلة اإىل املجلة ل ترد اإىل اأ�سحابها �سواء اأن�سرت اأم مل تن�سر، وهي 

ُتعرب عن راأي اأ�سحابها.
اإحداهما ب�سيغة )Word( والأخرى  البحث  اإلكرتونيتني من  اإر�سال ن�ستختني   - 6

.)pdf( ب�سيغة
توجه املرا�سالت بريديًا اإىل رئي�ص حترير جملة جذور - النادي الأدبي الثقايف بجدة: 

�ص.ب: 5919 - جدة: 21432 - هاتف:  -966126066122+ فاك�ص: 966126066695+.
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بحوث.  ثمانية  جذور  جملة  من  والأربعون  الثالث  العدد  ي�سم 
تهتم �ستة منها بق�سايا الأدب والن�ص، ويعالج مقالن مو�سوعني يتعلق 

اأحدهما باللغة والثاين بالنحو.
البحث الأول عن »املرجعية واخلطاب« للدكتور عبداجلليل مرتا�ص 
واملرجع«  »الإحالة  مفهومي  تناول  حيث  باجلزائر  تلم�سان  جامعة  من 
يف  بهما  يعرب  و�سار  اخلارجية...  العامل  وجتربة  بالواقع  املرتبطني 
الل�سانيات احلديثة عن العالقة التي توجد بني العالمة وال�سيء املنوط 

بها من حدث وحركة ونوع.
كما اأ�سار اإىل الإحالة واملرجع ما فوق ل�ساين حيث اإن الإحالة هي 
الوظيفة التي حتيل عالمة اإىل �سيء اأو و�سط كوين خارج ل�ساين واقعي 
اأو خيايل، لأنه ل منا�ص من ا�ستح�سار الوظيفةاملرجعية يف اخلطاب. 
وكونها عالمة ل�سانية ت�سطلع بالعالقة بني الت�سور وال�سورة ال�سوتية 
ال�سمعية فهي حتيل اإىل ما فوق ل�ساين. ومهمة الوظيفة املرجعية تكمن 
يف و�سع العالمة الل�سانية يف عالقة و�سع غري مبا�سر مع عامل الأ�سياء 
الواقعية التي هي عامل كوين م�ستقل عن كل ما يكت�سبه ويتقم�سه من �سور 
�سوتية �سمعية اأو بنيات دللية. والإحالة لي�ست فعال اأو ت�سرفا حدث من 

�سيء واقعي، بل من فعل راجع اإىل الفكر اللغوي اخلا�ص والعام.
مناق�سة  حاول  للمرجع  املتداخلة  واملفاهيم  امل�سطلحات  ول�سرح 
عند  ورد  كما  واملرجع  لالإحالة  ال�سيميوطيقي  باملثلث  بدءا  منها  بع�سا 

مقدمة العدد
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الواقع  بني  للعالقات  املعامل  تر�سم  الذي من خالله  وريت�ساردز  اأودجن 
املوافوق ل�ساين والت�سورات والوحدات املعجمية.

وبعدية.  قبلية  اأو  �سابقة ولحقة،  اإحالتان:  الإحالة  اأن  اإىل  وخل�ص 
الأوىل ثابتة وت�نزع منزع النغالق والثانية متحركة ومتيل اإىل النفتاح 
والدينامية. فاللغة عامل منته يف وحداته ولكن ن�سجها عامل ل متناه يف 

معانيه.
�شعر  القي�س يف  امرئ  عن  اأبحري  للباحث حممد  الثاين  واملو�سوع 
حازم القرطاجني. وهي درا�سة تربز مظاهر التاأثري والتاأثر بني الثقافتني 
الأندل�سية وامل�سرقية الذي �سمل كل مظاهر احلياة والأدب. وقد ظهرت 
اأ�سماء احلوا�سر  التاأثري والتاأثر يف ا�ستعارة بع�ص املفردات مثل  معامل 
ببع�ص  الإ�سالمي  الغرب  من  و�سعراء  علماء  ارتباط  ويف  والأ�سماء، 
املالئم  املناخ  توفري  من  الرحلة  به  اأ�سهمت  ما  ويف  امل�سارقة،  ال�سعراء 
للتوا�سل بني الثقافتني اإذ كانت من اأهم الو�سائل التي وطدت ال�سالت 
بني املغرب وامل�سرق، وبف�سلها انت�سرت اآثار علماء امل�سلمني وجهودهم. 
وعلى ما لهذه الق�سايا من تاأتري بارز فاإن التاأثري الأدبي له خ�سو�سياته 
ومتيزه يحاول الباحث اأن يربزه من خالل ت�ناوله لق�سديتني ل�ساعرين 

واحد م�سرقي والآخر اأندل�سي.
بداأ درا�سته ب�سرح اآليات التوا�سل ال�سعري بني امرئ القي�ص وحازم 
القرطاجني �سواء من حيث الت�سمني والأخذ اأو التنا�ص واحلوارية اأو من 
حيث املعار�سة واملناف�سة واملباراة. وركز يف املقارنة على اآليتي الت�سمني 
بينهما من عدة  ال�سعري  التوا�سل  تتبع مظاهر  ثم  ال�سعرية.  والذاكرة 
جوانب: بناء الق�سيدة، امل�ستوى ال�سوتي، وامل�ستوى املعجمي، وامل�ستوى 

الرتكيبي وامل�ستوى الدليل.
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جامعة  من  القحطاين  حممد  فهد  حمد  للدكتور  الثالث  والبحث 
ال�شعراء.  عند  »حومل«  يف  للمها  حتليلية  درا�شة  فيه  يقدم  الطائف 
الأطالل  على  والبكاء  الديار  على  بالوقوف  القدامى  ال�سعراء  اعتنى 
وو�سف البيئات التي كانوا يعي�سونها فو�سفوا الرحلة والراحلة وارتبطوا 
بو�سف الناقة والفر�ص وغريهما من احليوانات، وكانت الرحلة يف طلب 
ال�سيد مهمة يف نظم اأ�سعارهم اإذ �سكلت لهم حافزا لقول ال�سعر يف كل 
مايعرت�سهم وكل ما ي�سيدونه. وركز الباحث هنا على نوع من احليوان 
الوح�ص وهو البقرة الوح�سية اأو الثور الوح�سي وهو املق�سود باملها والتي 
ترتبط يف ال�سعر مبنطقة »حومل«. فعمل على اإبراز العالقة بينهما اإىل 
الدللت  اأظهر  كما  الآخر.  من  جزءا  ميثل  منهما  واحد  كل  اأن  درجة 
لبقر  توظيفهم  نتيجة  اأ�سعارهم  يف  ال�سعراء  ا�ستخدمها  التي  ال�سعرية 

احلومل يف �سورهم ال�سعرية والفنية.
والبحث الرابع للدكتور فواز عبدالعزيز اللعبون من جامعة الإمام 
الفكاهة يف ديوان »رجع ال�شدى«  الإ�سالمية مو�سوع  حممد بن �سعود 
الفكاهة  حدود  �ساحبه  فيه  يتتبع  بحث  وهو  غنيم.  حممود  لل�ساعر 
مفهوما وجتليات كما هي يف الديوان. وقد اختار ديوان »رجع ال�سدى« 
غنيم  حممود  �ساحبه  وحلفاوة  وافرة،  فكاهية  ن�سو�ص  على  ل�ستماله 
بال�سعر الفكاهي كما اأن الدرا�سات ال�سابقة مل تتناول هذه الظاهرة يف 

�سعره.
دواوينه  وعن  غنيم  حممود  ال�ساعر  عن  بنبذة  الدار�ص  وبداأ 
اللغة  الفكاهة يف  قدم مفهوم  ثم  الفكاهي.  بال�سعر  واهتمامه  ال�سعرية 
بينها وبني م�سطلحات ومفاهيم متداخلة من مثل  وال�سطالح، وفرق 
الدعابة والظرافة واللطفة واملزاح. ول يخرج معناها الدليل عن مفاهيم 

النادرة اأو الطرفة التي تبعث على ال�سحك �سواء اأكانت �سعرا اأم نرثا. 
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وق�سمها  املذكور  الديوان  يف  الفكاهة  جتليات  بيان  اإىل  انتقل  ثم 
اإىل مو�سوعات متنوعة منها ما له �سلة باملرا�سالت ومنها ما له عالقة 
باملنا�سبات ومنها ما يعالج ق�سايا الإ�سالح الجتماعي. وبعدها �سنف 

الوظائف الفكاهية يف الديوان اإىل وظائف اجتماعية واأخرى ت�نفي�سية.
والبحث اخلام�ص فل�شفة احلزن عند ب�شري عبداملاجد. وهو قراءة 
نقدية يف مناذج من رثائيات ال�ساعر ال�سوداين ب�سري عبداملاجد، ت�ناول 
حتليلها  على  وعمل  ال�ساعر  رثائيات  من  ق�سائد  ثالث  الباحث  فيها 
ونقدها عرب مالم�سة اجلوانب الإن�سانية فيها ودرا�سة اجلوانب اجلمالية 

والفنية والتعمق يف اجلوانب الفل�سفية والفنية.
والبحث ال�ساد�ص للباحثة مرمي اإبراهيم غبان من جامعة جدة عن 
غازي  لل�شاعر  ظماأ  من  قطرات  ديوان  يف  وجتلياته  ال�شوء  �شعرية 
العمل  ت�سكيل  يف  كبرية  ن�سبة  لل�سوء  اأن  الباحثة  اعتربت  الق�شيبي. 
الفني، كما اأن له اآثارا �سيكولوجية على احلالة النف�سية واملزاجية للفرد. 
وامل�سرح  ال�سينما  مثل  الفنية  الأعمال  من  كثري  يف  اأ�سا�سي  مرتكز  وهو 
الإبداعي  العمل  وتكوين  ت�سكيل  يف  لأهميته  ونظرا  والعمارة.  والإ�سهار 
والفني فقد ت�ناولته من خالل حمدداته العلمية اأول ثم من خالل جتلياته 
ال�سميائية وال�سعرية يف ديوان قطرات من ظماأ لل�ساعر ال�سعودي غازي 

الق�سيبي.
والبحث ال�سابع للدكتور اأحمد بن حممد الع�سيب من جامعة الإمام 
حممد بن �سعود الإ�سالمية درا�شة و�شفية حتليلية عن اال�شت�شهاد بلغة 
اللغة،  امل�ست�سهد بها تردد ذكرها يف كتب  اللغات  اأ�سهر  االأن�شار. وهي 
ويتحدث بها اأنا�ص لهم مكانتهم اخلا�سة يف الدين واملجتمع، وكان لهم 
ال�سالة  عليه  النبي  بعد هجرة  ال�ساأن  هذا  وعظم  العربية  بالغ يف  اأثر 
وال�سالم اإىل املدينة. وكانت العناية بها كبرية لدى علماء اللغة والتف�سري 
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نظرا ملا ورد منها من األفاظ يف القراآن الكرمي واحلديث ال�سريف واآثار 
ال�سحابة الكرام.

حاول الباحث درا�سة مو�سوع ال�ست�سهاد بهذه اللغة، قدر ا�ستطاعته، 
بيان  بها، مع  وا�ست�سهادهم  فيها  العلماء  لأقوال  جمعا وحتليال وعر�سا 
امل�سادر التي ا�ستقى منها مفرداتها وطرق ال�ست�سهاد بها. بداأ مبقدمة 
يف الف�سل بني اللغة واللهجة، وعالقة ال�ست�سهاد باللهجات العربية، ثم 
تناولتها  التي  الكتب  واأهم  ومل�سادرها  الأن�سار  للغة  وافيا  �سرحا  قدم 
وذكر خ�سائ�سها وطرق العلماء يف فهم األفاظها وال�ست�سهاد بها خا�سة 
اللغة من نحو  اإىل جانب علوم  التف�سري و�سرح احلديث والفقه  يف كتب 

وغريه.
وق�سم املادة العلمية اإىل اأربعة مباحث خ�س�ص كل مبحث لظواهر 
تخ�ص هذه اللغة وهي الظواهر ال�سوتية والظواهر ال�سرفية والظواهر 

النحوية والظواهر الدللية.
والبحث الثامن عن الفعل االأجوف من حيث التاأ�شيل والتغريات 
�سليمان  علي  للدكتور  واملقارن  الو�شفي  املنهجني  �شوء  يف  ال�شوتية 
الفعل  م�ساألة  فيه  ت�ناول  املنورة.  باملدينة  طيبة  جامعة  من  اجلوابرة 
اأبنيته الثالثية وفق منهجني متكاملني  اللغة العربية ودر�ص  الأجوف يف 
الأ�سا�سية  الوظيفة  كانت  فاإذا  املقارن.  واملنهج  الو�سفي  املنهج  هما 
للمنهج الو�سفي هي و�سف اللغة فاإنها يف املنهج املقارن تعمد اإىل اإجراء 
العلمي  التاأ�سيل  اإىل  للو�سول  لغة  اأكرث من  اللغوية يف  املقارنة للظاهرة 

للظاهرة اللغوية.

هيئة التحرير
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املرجعية واخلطاب

عبداجلليل مرتا�ض)*(

بين الإحالة والمحال اإليه )مفهوم الإحالة والمرجع(: 
منا  رغبة  �إليه  نرجع  ما  �إلى   )la référence( بالإحالة  هنا  ن�شير 
�لل�شان دلليًا وفي  �لتاأّكد منها، لأن  �أو نريد  في طلب معلومات نجهلها 
و�أن  �لأ�شكال،  من   )structuré( ُمْنَبِنَية  مجموعة  �إل  هو  ما  ذ�ته  حد 
�لتي  �لتجربة  مع  عالقة  من  له  بما  �إل  وج��وُده  م��ب��ّررً�  ك��ان  ما  �لل�شان 
ي�شتقيها �لمتكلمون من �لعالم، وبمعنى �أو�شع، فاإن �لإحالة بهذه �لعالقة 
ن�شتخدم  فاإننا  دقة،  �أكثر  وب�شورة  و�قع،  �شوب  �لعالمة  من  �لموجهة 
�لإحالة للعالقة �لتي توّحد �شكل �لخطاب بغر�ص �أو تعبير خا�ص بتجربة 

�لمتكلمين)1(.
�أحيانًا  ى  ُت�شمَّ قد   )la référence( �لإحالة  �إن  �آخ��ر،  مرجع  وفي 
ذ�تية،...  دللة  �أو حتى  تعيينًا  �أو  �أو عالمة  تاأ�شيرً�  �أي   )dénotation(
من �لفعل dénoter �أي »دلَّ على �أو �أ�شار �إلى ...«، ويق�شد بهذ� ما يربط 
كلمة ب�شيء �أو بعموم �أكثر ما يربط عالمة بمرجعها )son référent( �أي 
�ل�شيء �لذي تمثلُه هذه �لعالمة )�شاعة، قلم، كتاب، بحر، خروف،...(، 
�أنه مربوط بالو�قع  ومن ثم، فاإن مفهوم كل من �لإحالة و�لمرجع يبدو 
في  بها  ر  يعبَّ �شار  �لإحالة  فاإن  ذلك  ومع  �لخارجية،  �لعالم  تجربة  �أو 

)*( باحث لساني وكاتب روائي، وهو أستاذ التعليم العالي )جامعة تلمسان - الجزائر(.
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�لل�شانيات �لحديثة عن �لعالقة �لتي توجد بين �لعالمة و�ل�شيء �لمنوط 
غًا لنا �ليوم �لقول:  بها من حدث وحركة ونوع،... بمعنى �أنه لم َيُعْد ُم�َشوَّ
�إّن �لكلمة تدل على �شيء، بل تحيل �إلى �ل�شيء، �أي كلمة »�لع�شا« لي�شت 
�إلى �شيء مب�شوع من مادة  �أنها تحيل  �لأمر  �لع�شا، بل كل ما في  هي 

ُطِلح عليها »ع�شا«، لي�ص �إل. »خ�شبية« ��شْ
 la fonction( �لتعيينية  �لوظيفة  نجد  �أن  �شدفة  فلي�ص  ول���ذ�، 
�لجاكب�شونية،  �ل�شت  �لوظائف  �إح��دى  �لمرجعية(  )�أو   )dénotative

ه نحو »�لمرجع« نحو ما نتكلم  تكاد تكون ماثلة في كل مر�شلة، لأنها ُتَوجَّ
عنه)2(، ففي بيت �شعري)3(: 

هـا ِبَطـْرٍف ُملَــْقــِلــــِق راأى اأَْرَنــبـاً فـانــَقـ�ضَّ َيــْهِوي اأمامـــه      اإليـهــا وجالَّ
نجد ما يلي:

- �ل�شمير �لم�شتتر �لعائد على �لفر�ص في �لفعل )ر�أى( يحيل �إلى �شنف 
�لخْيل �أو �لأفر��ص، ومثل هذ� ما بقي في )�نق�ص(، )يهوي(، )َجلَّى(، 

�ل�شمير �لمت�شل في )�أمامه(.
- �أرنب تحيل �إلى �شنف �لأر�نب.

ها( كذلك.  - �ل�شمير�ن �لمت�شالن في )�إليها(، )جالَّ
- �لأفعال: ر�أى، �نق�ص، يهوي، جّلى تعود كذلك �إلى �لوظيفة �لتعيينية �أو 
�لمرجعية،... وبدون هذه �لمر�جع �أو �ل�شياقات �لمافوق ل�شانية، لن 

يكون هناك فهم متبادل.
�إلى  يحيل  �لقلم  فاإن  �لأحمر«،  قلمك  �شمير،  يا  »�أعرني،  قلت:  ولو 
�ل�شخ�ص  �إل��ى  »�لأح��م��ر«. و�لإح��ال��ُة  �للون  �إل��ى  »�أق��الم« و�لأحمر  �شنف 
»�شمير« و�إلى �لحركة �أو �لفعل »�أَعار« تعود�ن �أي�شًا �إلى �لوظيفة �لتعيينية، 
خالفًا للند�ء »يا �شمير«، و�لأمر في »�أِعْر«، فاإنهما يرجعان �إلى وظيفة 

�أخرى هي �لوظيفة �لند�ئية �لموجهة �أ�شا�شا �شوب �لمر�شل �إليه.
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الإحالة والمرجع ما فوق ل�ساني:
و�إذً�، فالإحالة هي �لوظيفة �لتي بو�شاطتها تحيل عالمة �إلى �شيء 
من  لك  منا�ص  ل  لأن��ه  خيالي،  �أو  و�قعي  ل�شاني  خ��ارج  كوني  و�شط  �أو 
��شتح�شار �لوظيفة �لمرجعية في خطابك مع غيرك �أو حتى نف�شك، في 

يقظتك �أو �أ�شغاث �أحالمك. 
وبعبارة �أخرى، كل عالمة ل�شانية تحيل، في �لوقت نف�شه، وهي ت�شطلع 
بالعالقة بين ت�شور و�شورة �شوتية �شمعية بالتعريف �لدي�شو�شوري، �إلى 
�لوظيفة �لمرجعية تكمن في و�شع �لعالمة  ل�شاني، ومهمة  و�قع ما فوق 
�لل�شانية في عالقة و�شعًا غير مبا�شر مع عالم �لأ�شياء �لو�قعية �لتي هي 
عالم كوني م�شتقل عن كل ما يكت�شيه ويتقم�شه من �شور �شوتية �شمعية 
�أو بنيات دللية، ومن ثم فاإن �ل�شلة بين عالم �لأ�شياء �لمدرك متعلقة 
بالإرث �لثقافي �لم�شلَّم به �أبًا عن جّد، بمعنى �أن �لإحالة لي�شت �أبدً� فعاًل 
�للغوي  �لفكر  �إلى  ر�جع  فعل  من  بل  و�قعي،  �شيء  من  حدث  ت�شرفًا  �أو 
�لخا�ص و�لعام. مثال ذلك �أنَّه لم ي�شبق لعربي �أن عرف �ل�شيطان �شكاًل، 
ئ �لآخر، �أو لَيْفَهم  ولكنه متد�ول بطريقة عادية فيما بينهم، ول �أحد ُيَخطِّ
�شاحبه، ولذلك لّما جاء �لقر�آن �لكريم، �أحال �إحالة ما فوق ل�شاني �إلى 
)ثماني  وجمعًا  )�شبعون(  مفردً�  مرة  وثمانين  َثماٍن  في  �لعالمة  هذه 

ع�شرة()4(، ومنها قوله تعالى: {ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ})5(، لأن �لقر�آن لم ُيِحْل �إِّل ِلَما تعاَرف عليه �لعرب 

في ل�شانهم �لعربي، و�إلَّ �ألم يقل �مروؤ �لقي�ص)6(: 
اِجعــي       ومـ�ســنـونــٌة ُزْرٌق كـاأْنَيــاِب اأْغـَواِل؟ اأَيــْقــُتــلــُنـي والـمـ�سـَرِفـيُّ ُم�سَ
�ل�شهام  ي�شّبه  وهو  �أي�شًا،  �ل�شياطين  �لأغ��و�ل  ت�شّمي  �لعرب  لأن 
جاج()7( باأنياب �لأغو�ل ت�شنيعًا لها ومبالغة في  ة )�أو �لزِّ دة �لأِزجَّ �لمحدَّ

و�شفها، و�ل�شاعر لم ير �لغول قط. 
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المثلث ال�سيـميوطيقي لالإحالة والمرجع:
 )Richards( وري�شارد )Ogden( أوجدن� وعلى ذكر �لإحالة، فاإن 
بالمثلث  ُيْعرف  ما  باإن�شاء  و�إحالته  �لمعنى  بين  �لفرق  با  يقرِّ �أن  حاول 
ُتْر�َشم �لمعالُم للعالقات بين �لو�قع  �ل�شيميوطيقي �لذي من خالله قد 

�لمافوق ل�شاني و�لت�شور�ت و�لوحد�ت �لمعجمية)8(:

لغتنا الآنية �سعور وواقع ُمَزيَّفان:
هذه �لت�شور�ت �ل�شكلية لإدر�ك �ل�شلة بين �ل�شيء وما يحال �إليه، 
�شو�شيوثقافية،  �أو  منطقية  هي  مما  َع  �أَْن�شَ ميتافيزيقيًة  ت�شور�ت  تبقى 
ثم �إنها ل تعني �إل �لت�شكل �لأول �أو �لماور�ئي للعالمة، ب�شبب �أن �لو�قع 
ل يف�شح عن �لخيال، فلغتنا �لآن �شعور وو�قع مزيفان من �ش�نع �لتاريخ 
زهاء  منذ  �شّرح  مارتني،  �أن��دري  �إن:  حتى  ترف�شه،  �أو  تقبله  �أن  عليك 
 )unilingue( �للغة  �لأح��ادي  �لباري�ش�ي  �أن  »�لم�شيبة  �شنة:  �أربعين 
ّر على �لعتقاد بوجود  لي�شل �إل ب�شعوبة لفهم �أن �للغة �عتباطية، وُي�شِ
مع  �لطاولة«)9(،  و�ل�شيء  �لطاولة  كلمة  بين  تطابق )identité( طبيعي 
فالأ�شو�ت  للغر�ص،  �لعالمة  مالءمة  عبر  يتعّين  ل  لعالمة  �لمعنى  �أن 
�لأربعة: َد/ ْف/ َت/ ْر ل �شلة لها ب�ش�يء يكتب فيه، و�لأ�شو�ت �لثالثة: 
ُي�ْك�َتب ب��ه. ولعل �لآيات �لقر�آنية  َق/ َل/ ْم، ل حول لها ول ق���وة ب�شيء 

�إحالة )= ت�شور �أو مدلول(

مرجع )= �شيء م�شّمى( 
Référent

)ل توجد عالقة مبا�شرة 
بين ��شيء وت�شميته(

رمز )كلمة بو�شفها �شكاًل د�ًل 
ب�شورته �ل�شوتية �ل�شمعية
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�لآت�ية من �ش�ورة �لع�لق {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ما  �إذ  ب�شدده،  نحن  عما  �لعميق  مغز�ها  يناأى  ل  گگ})10(.  ک  ک 
��شطلح �لنحاة على ت�شميته بالأمر في �لفعل »�قر�أ«، وعالوة على كونه 
ير�أ�ص وظيفة تحري�شية، ي�شّكل لنا �لمقام  �لذي ي�شمح بفهمه، فهو وحدة 
لغوية د�لة ��شتهاللية للملفوظ �لممثل بالآية �لأولى كلها)11(، ولكنه لم 
�أو منطقي، لأن كل  �أو زمني  �أمر حقيقي  ُي�ْشَتْعمل كفعل د�ّل على تنفيذ 
مًا ِلَما يليه،  فًا �أو ُمَقدِّ ي، بل ��ْشُتْعِمل ُمَعرِّ عارف ب�شيط يعلم �أن �لماأمور �أمِّ
ْث �أو َتكلَّْم«، و�لختيار �لقر�آني للوحدة �ل�شتهاللية  �أي كنوع يعادل »َتَحدَّ
�أكثر  �ل�شياقي  �لمقام  يكون  وحتى  �شو�ه،  �ختيار  كل  �أق�شى  )�ق���ر�أ( 
ن  و�شوحًا، ��ْشُتِهلَّت �لآية �لثانية بالفعل نف�شه �لذي �نتهت به �لأولى ليتمكَّ
�لمعنى في نف�ص �لمتلقي �إز�لًة لكل �إبهام، وهو ما ي�شمى �لإطناب، ومثله 
تكر�ر »علَّم« على ر�أ�ص �لآية �لخام�شة)12( لتو�شيح »عّلم« بالقلم، وهذ� 
)قلبه  ِذْكر  �إن  ول�شانه« حيث  قلبه  باأ�شغْريه:  �لمرء  »�إنما  قولهم«  ي�شبه 

ول�شانه( ما ُوِجَد �إل لتو�شيح �لمر�د بالأ�شغرين،...
الإحالة اإحالتان: قبلية وبعدية:

مثال  �لآيات)13(  في  �ل��و�ردة  �لل�شانية  �لعنا�شر  �إن  �أقوله:  و�ل��ذي 
�شاطع على �أن �لإحالة، ف�شاًل عن كونها تحيل �إلى ما فوق ل�شاني و�قعًا 
�أو خياًل، �إِحالتان: �إحالة �شابقة، و�إحالة لحقة، و�لفرق بين �لإحالتين 
�أن �ل�شابقة ثابتة، و�لالحقة متحركة، و�إذ� كانت  �لإحالة �ل�شابقة تنزع 
�ل�شابق،  �أن تكون مغلقة، حتى ل يختلف �لالحق مع  �إلى  ��شتطاعت  ما 
مفتوحة،  تكون  �أن  �إلى  �أكبر  بن�شبة  �أو  دومًا  تميل  �لالحقة  �لإحالة  فاإن 
حتى لتزول دينامية �لخلق و�لإبد�ع، فاللغة عالم منته في وحد�ته ولكن 
ن�شجها عالم ل نهائي في معانيه، وبكلمة و�حدة ،�إن كلمة لي�ص لها دللة، 

وكل ما تملك �أن لها ��شتعمالت.
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�إلى  يحتاج  ل  و�لالحقة  �ل�شابقة  �لإحالتين  ب�شاأن  �أثرناه  ما  ولعل 
جدل، بل �إلى تو�شيح، فالأفعال �لو�ردة في �لآيات �لخم�ص موجودة قبليًا 
في لغة �لعرب، وهي �إحالتهم �لأولى، ثم جاء �لقر�آن ليحيل �إحالة بعدية 
وفق ل�شانهم �لثابت، وحتى لو �ُشِحَنت هذه �لأفعال بدللت لحقة ل نهاية 
لها، فاإن �لإحالة �لأولى �شتظل ثابتة، وهي �لنو�ة �لمركزية �لتي ل تقبل 
�لتجزئة، ومثل �لأفعال �لعنا�شر �ل�شمية �لأكثر عر�شة للتغيير حقيقة �أو 

مجازً� �أو خياًل.
بالألف  َفًة  ُمَعرَّ وتعالى  تبارك  �هلل  على  تطلق  �لتي  »وربُّ��ك«  فكلمة 

و�لالم �أو م�شافة )كما هنا( ير�ُد بها ماِلُك �ل�شيء: 
- ربُّ �لمال، رّب �لبيت، ومنه قوله - عليه �ل�شالة و�ل�شالم - في 
حكايًة  �لتنزيل  وفي  �شاحبها،  �أي  ربُّها«)14(  يلقاها  »حتى  �لإبل:  �شالة 
ُه َخْمرً�«)15(، وقال  ا �أَحُدكما، فَي�ْشِقي َربَّ عن يو�شف، عليه �ل�شال�شم، »�أَمَّ

�لحارث بن حّلزة)16(: 
فـهـو الـربُّ وال�ســهــــيـــُد عــلـى يـــْو         ِم الـِحـــَيـــاَرْيـــِن والـــَبــالُء َبـــــاَلُء

قول  �لحارث  ق��ول  ومثل  رّب���ي«،...  »ه��ذ�  ل�شيده:  يقول  �لعبد  ك��ان 
�لنابغة �لذبياني)17(:

اأحاِديَث نــف�ٍض تــ�ْسـتِكـي ما بربِّــهـا        َوِوْرَد هـمــوٍم لـْم َيــِجــْدَن َمـ�َسـاِدرا
�أو قوُل �مرئ �لقي�ص)18(:

ِّهـم وربيــِبـهــْم       ول اآَذُنــوا جــاراً فــَيــْظــَعـَن �َسـاِلَمـا فـمـا قــاتــلوا عـن ربــ
وقوله:

ْبــــُتـــــــــــُه      واأمــــٌر َتـــَزْعــــــــــَزُع مــنــــه الــُقــــــلَــــــْل اأتــــانـــــــــــي حــديــــــــــث َفــــَكــــذَّ
َّــهــــــــــــــــا      األ كــــلُّ �ســــــــــيء �ســـــــــــواه َجـــــــلَــــــْل  لــقــتـــــــــــــِل بــــنــــي اأ�َســــــــــٍد َربــ
بمعنى �أن كل �إحالة لحقة تخ�شع �إجبارً� لمجموعة من �لم�شلَّمات 
معنى  لإ�شفاء  �لهدف  للكلمة  �لل�شاني  و�لمحيط  كال�شياق،  �لخارجية 
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ُد  تعدُّ عليه  �أُْطِلَق  ما  وذلك  نف�شه،  �لوقت  في  �آخر  بدًل من معنى  عليها 
�لمعاني �أو �ل�شتر�ك �للفظي، في حين �أنه ل يوجد �أي ��شتر�ك لفظي، 
بل ُكّل ما في �لأمر �أن �لمخزون �ل�شوتي مخزون ُم�ْشَتْنَفد، بينما عالم 
�لالحقة في كل  �لإحالت  نهائي، مما ��شطر وي�شطر  �لأ�شياء عالم ل 
مرة �أن تحيل على عّينة م�شتعملة من �لمخزون �ل�شوتي دللة بها على 
�لمركزية  �لإحالة  �إلى ثبوت  �أ�شرنا  �إحالت لحقة، ولذلك  �أو  �إحالة  كل 

�لقبلية خالفًا ِلَما تالها من �إحالت تالية.
المرجع تقليديـــاً:

و�أما �لمرجع )le référent( �لذي قد ي�شمى �أي�شًا »مرجع �لدللة« 
لينز  حّدده  وكما  تقليديًا،  فَيْعني  �لل�شانية،  �لعالمة  �إليه  ت�شير  ما  �أي 
مد�ليل  �أو  م�شّماًة  �أغر��شًا  بو�شفها  �لأ�شياَء   ،1970 عام  منذ   Lyons

بقوله  �لمرجع  فيعّرف  م��ون��ان،  ج��ورج  و�أم���ا  �لكلمات)19(،  بو�شاطة 
مالحظته  �لممكن  للعالم   )manifestation( َتَجّل  �أو   objet »غر�ص«  
�لإحالة،...  عالقة  َعْبَر  ل�شاني  �شكل  عليه  ُيَحال  �لذي   )observable(
ن�شتعمل  فاإننا  لعالمة،  �لمرجع  �أو  و�لمدلول  �ل��د�ّل  عن  نتكلم  كّنا  و�إذ� 
)طائر(   )oiseau( فكلمة  مختلفة،   )transcriptions( �شوتية  كتابات 

 .     )»OISEAU«و oiseau ،wazo( ُتَمثَّل هكذ� بو�شاطة
نظرة تراثية للمرجع:

ب�شاأن  وخا�شة  فيه،  نحن  عّما  َيِنّم  ما  �لعربي  �للغوي  تر�ثنا  وفي 
�ختالف ميد�ن �لتجربة و�لبعد �لتجاوري بين �لمتكلمين، من ذلك مثاًل 

�أن �لمبرد لما روى بيتًا لح�شان)21(:
ِب �ساَلْت هـِذيـٌل ر�سوَل اهلِل فاحـ�َســًة      �َسـلَّْت هذيٌل بما َجاَءْت ولم ُتـ�سِ

علق قائاًل: »و�أما قول ح�شان:
�ســـاَلـــْت ُهــَذيـْـٌل ر�ســوَل اهلِل فــاحــ�َســــًة

)20(
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يت�شاولِن،  وهما  �أخاف«،  »خفت  مثل  �أ�شال«  »�ِشْلُت  لغته  من  فلي�ص 
هذ� من لغة غيره«)22(.

وعلى غر�ر مالحظة �لمبرد على ح�شان، نجد �لأ�شمعي هو �لآخر، 
يقف موقفًا مماثاًل حين عاب على �أبي عبيدة في �شرحه قول حباب بن 

زر�رة:
ْوْم ــــْوْم       والـمـــ�ســرُب البـارد في ظـِـلِّ الــدَّ ــــان هــــذا والعــنـــاُق والنَّ �ســتَّ

�إْذ قال �لأ�شمعي: »ما �بن �ل�شّباغ وهذ� ؟ و�أنَّى لأهل نجد �لدوم ؟ 
ف�ّش�ر  ثم  �لدوم؟«)23(،  له  فاأنَّى  بالحجاز، وحاجب نجدي،  �لدوم  و�إنما 

�لظل �لدوم باأنه �لظل �لد�ئم، وذهب �إلى ذلك �بن دريد،...)24(.
�لأ�شعري  مو�شى  �أب��ا  �أن  بلغه  وقد  �لخطاب،  بن  لعمر  حديث  وفي 
�أبا مو�شى لم يكن من �أهل �لَبْه�ص، ويريد  يقر�أ حرفًا بلغته، فقال: »�إّن 
باأر�ص  ْوِم( ينبت  �لدَّ �لُمْقَل )َحْمُل  �أهل �لحجاز، لأن  لي�ص من  �أن يقول 
ونذّكر  َخ�ْشٌل«)25(،  فهو  َيِب�َص  فاإذ�  رطبًا،  ماد�م  مقاًل  ى  وي�شمَّ �لحجاز، 
هنا �أن �لمرجع ل يتعلق بالعالمة �لل�شانية وحدها، بل يعني كل مظهر من 
�أن  وذ�ك  بين هذ�  و�لفرق  و�ل�شرفية،...  و�لنحوية  �ل�شوتية  �لمظاهر 
�لعالمة �لل�شانية ثابتة قبليًا ومتحركة بعديًا، بينما ما عد�ها من مظاهر 
من�شوب،  رفع  يمكنك  )ل  د�ئمًا  ثبوتًا  وبعديًا  قبليًا  ثابتة  تظّل  ة  قاعديَّ

ون�شب مرفوع...(.

التعريف الدي�سو�سوري للعالمة:
با�شم،  �لل�شانية ل تجمع �شيئًا  �لدي�شو�شوري »�لعالمة  �لتعريف  ولعل 
بل ت�شورً� ب�شورة �شمعية«)26(، و�لذي ظل يلهج به �لل�شانيون �لمحدثون، 
�إلى حّد ما لق�شّية  ُمْر�ٍص  �أف�شل تعريف مدخلي ل�شتقطاب مفهوم  يبقى 
�لمرجع �لتي �شغلت بال �لل�شانيين على �ختالف م�شاربهم ومكّوناتهم، لكن 

د بمقاربات �أخرى. �أي تعريف ل يبقى حتى �لآن �إل �شبابيًا، �إذ� لم ُيَع�شَّ
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الدللة الذاتية والمرجع: 
�إن ما ُيْدعى �لتاأ�شير �أو �لدللة �لذ�تية )la dénotation( ل يحدث 
بين د�ّل ومدلول بل بين �لعالمة و�لمرجع، �أي في �لحالة �لأكثر �شهولة 
بل  �لخطي،  �أو  �ل�شوتي  �لتتابع  لي�ص هو  �شيئًا حقيقيًا  �أن  للتخيل، ذلك 
ينظر �إليه بح�شب ما يربطه بجن�شه �لنباتي �أو �لمعدني �أو �لكوني ب�شكل 
باأ�شو�ته  ول خطيًا  له �شوتيًا  ل �شلة  �لآن،  به  �أكتب  �لذي  فالقلم  عام، 
ولربما  �ل�شوتية،  ب�شفاته  ول   )...،s/t/y/l/o( :بها: ق/ل/م �لمتلفظ 
مثل  عالمة  ولكن  �لم�شتحدثة،  �لم�شنوعة  �لعالمات  من  �لقلم  عالمة 
»تفاحة« تمثل �شيئًا حقيقيًا في ذ�تها، كفاكهة كونية طبيعية، لكن تتابعها 
حقيقة  �أية  ت�شاهي  ل  �لتي  بحقيقتها  له  عالقة  ل  �لخما�شي  �ل�شوتي 
�لعالمات -  �لتاأ�شير تخ�ّص من جهة  �أّن عالقة  �إ�شافة  »وينبغي  �أخرى 
 les( ْبكّية �لتو�ردية )les signes-occurrences(، ولي�ص �لعالمات - �ل�شَّ
signes – types(، ومن جهة �أخرى، فاإنها �أقل وقوعًا بكثير مما نعتقد، 

فنحن نتكلم عن �أ�شياء في غيابها بدًل من ح�شورها، ومن �ل�شعب في 
�لوقت نف�شه �أن نت�شور ما ع�شى �أن يكون »�لمرجع« في �أغلب �لعالمات، 
فبور�ص، مثله مثل دي �شو�شور، كالهما �ألّح على �لدور �لهام�شي للتاأ�شير 

)la dénotation( من �أجل تعريف �لعالمة«)27(. 
 )la signification( ولي�ص هذ� وح�شب، بل يجب �أن نميز كذلك دلل�ة
�لعالمات،  م�شتعمل  لدى  ذهنية  ل�شورة  �لظهور  ن  تكوِّ �لتي  �لت�مثيل، 
للمفرد�ت،  �لمختلفة  �لفئات  تمتلكه  �لذي  �لتجريد  بدرجة  تتعلق  فهذه 
�أ�شماء  �أق�شام �لخطاب، فاإن هذ� �لتدرُّج حدث منذ ظهور  وفي منظور 
باإمكاننا  �ل�شيمانطيقي  �لمنظور  وفي  و�ل�شمائر،  و�لرو�بط،  �لأع��الم، 

�أي�شًا �أن نالحظ درجات متنوعة للتجريد.
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�شبق   )les stoicïens( �لرو�قّيين  �أن  �إل��ى  �لإح��الت  بع�ص  وت�شير 
لهم �أن قامو� بالتمييز بين هذه �لتقابالت َعْبَر ثالث عالقات لالإدر�ك 

�لح�ّشي للعالمة)28(: 
)1( مع »�شيء حقيقي« )�لتاأ�شير �أو �لدللة �لذ�تية(.

.)représentation 2( �ل�شورة �لفيزيائية )تمثيل �أو عر�ص(
.)la signification( لدللة� )3(

»�شيئه  ب�  له  و�لتمثيل  �لتاأ�شير  �أو  �لذ�تية  �ل��دلل��ة  ف��اإن  وبالفعل، 
ة  عيَّ تو��شُ �أخيرً� من دللة  �كت�شاه  وما  بها،  د  �لُمَج�شَّ �لحقيقي« و�شورته 
حالت خا�شة ل�شتعمال �أكثر عمومًا للعالمة، مثال ذلك �أن كلمة »َلَهٍب 
�لخطابات  بع�ص  في  تعّبر،  �أو  ترمز  لكنها  لَهًبا،  تعني  �لنار(«  )ل�شان 
�أو �لم�شاعر �لد�خلية، عن �لحب،... وهذ� �أغزر و�أ�شهُر من �أن  �لأدبية 

ُيَمثََّل له.
ومع ذلك، فاإن �لنا�ص �ألفو� �لتو��شل باأ�شياء �أ�شبحت من �لم�شلمات 
وبين  ذ�ت��ه��ا،  في  كم�شلَّمات  بينها  يفّرقون  ل  وه��م  لديهم،  �لمقد�شة 
�أو  للت�شاوؤل  لحظة  نترّدد  ل  بل  �إليها،  عبورً�  ُتتَّخذ  �لتي  �لميكانيزمات 
ب�شبب  ل�شانيًا،  لها  نتو��شل  �لتي  �لعنا�شر  طبيعة  في  �لتفكير  مجرد 
�لل�شانية،  غير  �لحقيقة  هدفه  يكون  ما  غالبا  �لل�شاني  �لتو��شل  �أن 
فالمتكلمون منطبعون على وجوب تعيين �لأ�شياء �لتي بها يتكلمون، و�لتي 
ُتَعدُّ بالن�شبة �إليهم مرجعًا جاهزً�، لأن هذه �لأ�شياء �لم�شار �إليها بتعبير 
هي �لتي تكّون مرجعها، ومن طو�عية �لأل�شنة �لطبيعية �أن لديها �لقدرة 
�إعطائه  وعلى  �إليه،  ترجع  �لذي  �لو�شطي  �أو  �لكوني  �إن�شاء عالمها  على 
مثلما  �إليه  يحال  �ل�شحري  �لدين  عالء  فم�شباح  خياليًا،  خطابيًا  كونًا 

يحال على �أي م�شباح يدوي �أو كهربائي.
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عالقة الملفوظ بالتلفظ )الرجوع اإلى(:
وفي �لمنظور نف�شه، فاإن �لإحالة »�أو �لرجوع �إلى« هي عملية �إقامة 
)�أو  �لميكانيزمات  مجموع  �أي  بالمرجع،  �لخطاب  �أو  �لملفوظ  عالقة 
�لمافوق  �لو�قع  بعنا�شر  ل�شانية  وح��د�ت  عدة  تقابل  �لتي  ��ات(  �ْلإَِو�ِل��يَّ

ے  ھے  ھ  ھ  ھ  {ہ  تعالى:  ق��ول��ه  ل  لنتاأمَّ ل�شاني، 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئەئ 
ل�شاني  �لمافوق  �لأمثالت  �شّتى  فيه من  ما  ففيه  ی یجئ})29(، 
على �لمرجع �لذي لم يربط ت�شورً� �أو دللة ذ�تية قائمة بذ�تها باأّي و�قع 
�لل�شانية، ول  َيْبن عالماته  لم  �آخره  �إلى  �أوله  �لقر�آن من  ل�شاني، ولكن 
ملفوظاته، ول قو�عده على مرجعيات ل�شانية غريبة عن �لل�شان �لعربي، 
�لمافوق  مرجعه  على  حجة  و�لمالحدة  و�لم�شركون  وُن  �ل�ّشاكُّ كان  و�إل 
�إ�شارت  من  �لقر�آني  �لن�ص  في  بما  فقط،  لي�ص،  �لِعْبرة  لأّن  ل�شاني، 
�إعالمية خا�شة وعامة هي بعلم �هلل، ولكن �أي�شًا بالوحد�ت �لل�شانية �لتي 
َب لهم ذلك �لإعالم �لإلهي على قدر عقولهم،  وِّ هي بعلم �أ�شحاب من �شُ
وطاقة ��شتيعابهم، و�ل�شحنة �لدللية �لتي �ُشِحَنْت بها كلماتهم ح�شب ما 
َجَرِت �لعادة و�لألفة بينهم، و�إل فاإن تتابعًا �شوتيًا �أو خطيًا لكلمة ل يعني 
في ذ�ته �إل جلبة و�شو�شاء بدون طحين؛ لي�ص �إعجازً� عنده �أن ي�شير كل 

د�ل �إلى مدلول، وهو �ل�شائع، �أو َيُدّل د�ّل عندهم على مدلولين �أو �أكثر:
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المرجع ال�سياقي �سليقياً:
�إن �لعربي �ل�شليقي ل يتردد في فهم ما جاء في �لقر�آن من عالمات 
بنافذة،  لي�شت  �لتي  �لكّوة  �لم�شكاة هي  �أن  بعيدة، كان يعرف  �أو  قريبة 
يت كذلك لكونها ح�شينة،  وكنا ن�شّميها في قريتنا »�لُبْرَجة«، ولعلها �ُشمِّ
للمبرد  �لتالي  �لن�ص  ولعل  كالم�شكاة،  نافذة  غير  �أنها  باب  من  ولي�ص 
و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  �هلل،  ر�شول  �أ�شحاب  من  �لأول  �ل�شدر  »ك��ان 
ُيْعِرُبون طبعًا، حتى خالطهم �لعجم، فف�شَدْت �أل�شنتهم، وَتغيَّرْت لغاتهم، 
وُيْرَوى �أنَّ عمر بن عبد�لعزيز، ر�أى قومًا من �لعجم ينظرون في �لنحو، 
ُل من �أف�شده، وُيْرَوى �أن رجاًل قال لبع�ص  فقال: لئن �أ�شلحت�موه لأنتْم �أوَّ
�لعلماء: �أ�شاألك عن �شيء من �لغريب، فقال: هو كالم �لقوم، و�إنما �أنت 
و�أمثالك فيه غرباء«)30( يو�شح لنا كيف �أن �ل�شليقيين من ذوي �لل�شان 
�لذي نزل به �لقر�آن، كانو� على در�ية بما تد�عى في وحد�ته �لل�شانية 
عن  �لنظر  ب�شرف  عام،  ب�شكل  عليها  متو��شع  تد�عيات  من  �لجاهزة 
�لفو�رق �لب�شيطة لبع�ص �لأحرف في �شتى م�شتوياته، علمًا باأن �لإن�شان 
يكّونه من  �لذهني بجميع ما  �أو خطاب ل يربط تركيزه  �أي ملفوظ  في 
وحد�ته، بركن من �أركانه �لمركزية، ول يعتبر ما �شو�ه �إل رو�فد �أو ذيوًل 

تعالى: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ  قوله  فمتلقي خطاب مثل  موؤ�زرة، 

وه������ذه ك��ل��ه��ا 
من �لأ�شد�د، 
وه���������و ب�����اب 
و�������������ش�����������ع 
م���ع���ت���اد ب��ي��ن 
�ل�����ش��ل��ي��ق��ي��ي��ن 

�لعرب

ِكيُّ �ل�شَّ
�ل�شاكي

فَعْلُت به ما ُيْحوج �إلى �ل�شكوى

�أعربت �لحرف �أَزْلُت َعَرَبُه وهو �إبهاُمه

ِكيُّ )�لم�شكّو( �ل�شَّ

�أزْلُت �شكاَيَتُه

�أعربت �لحرف �أو�شحته

�أ�شكْيُته

�أعرْبُته
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ينتظره،  �لذي  �لحتمي  �إل م�شيره  يعنيه  ل  ۅ ۅ ۉ ۉ ېې})31( 
�أي �لموت، وهو ركن �لخطاب هنا، ومثله متو�تر في �لقر�آن: {چ  ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ})32(، فقوم مو�شى لم يمتثلو� لأخيه 
ُفِتُنو� به  َيْثِنَيُهْم عن عبادة عجل �ل�شامرّي �لذي  �أن  هارون �لذي حاول 
�شاللة، و�إذً� فرجوع مو�شى �لمنتظر �إلى قومه هو �لركن �لمركزي لهذ� 
�لخطاِب، ولي�ص جنوحًا عن �ل�شو�ب �أَْن ُتْلَحَق باأركان �لخطاب �لأمثال 
عاميًة كانت �أم ف�شيحًة، حتى و�إن كان �لمرجع �ل�شياقي لهذه �لأخيرة 

عادة ما يكون مفتوحًا قبليًا مغلقًا بعديًا.
المالءمة المرجعية:

يت�شل  وما  للمرجع  �لمتد�خلة  �لإ�شكالت  �لمزيد من هذه  ول�ش�رح 
به من تد�عيات وم�شطلحات، فاإننا ن�شتاأن�ص باأحد �لتو�شيحات، �لذي 
ى  �أن »�لإدر�ك �لح�شي للم�شمَّ  )l’encodage( يرى، وهو يتناول �لترميز
و�لمطابقة لبع�ص معاني �لكلمات �لحقيقية �لوثيقة �ل�شلة بالمو�شوع من 
ل�شاني ت�شورً�  �لمافوق  �ل�شيء  باإ�شفاء هذ�  ت�شمحان  �لل�شانية  �لناحية 
مجردً�، ول يوؤول �إلى �أن ي�شبح مدلوًل �إل عندما ن�شفي عليه د�ًل ل�شانيًا، 
وهي �لعملية �لتي ت�شمح بها �لكفاءة �للك�شيكية )�لمعجمية( للمتكلم، �أي 

�إحدى قو�عد �لتقابل د�ل/مدلول.
�ل�شوتي  �لح�ش�ي  �لإدر�ك  ف��اإن   ،)décodage( �لرموز  فك  و�أم��ا 
�إلى   )le récepteur( �لُم�ْشَتْقِبَل  يحيل  للد�ّل...  �لب�شري  �أو  �ل�شمعي 
وهذ�  )�لمعجمية(،  �للك�شيكية  كفاءته  بف�شل  يطابقه  �لذي  �لمدلول 
�لمدلول َيْخُطر كمجموعة مَعاِنم مجردة )sèmes abstraits( على �أ�شا�ص 
�أنه يطابق بدوره �لمرجع �لمنا�شب، وكما نرى �أن �لم�شتوى �ل�شيمانطيقي 
�لمافوق  و�لم�شتوى  �لتعبير  م�شتوى  بين  �شروري  و�شيط  كعن�شر  يعمل 

ل�شاني للمرجع، وهو �لذي يجعل �لإو�لية �لمرجعية ممكنة«)33(.
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�لترميز  ف��ك  �أو   )l’encodage( بالترميز  �لأم���ر  تعلق  و���ش��و�ء 
لالإو�ليات  �أنماط  ثالثة  بال�ش�ر�كة  ي�شتعمل  �لمتكلم  فاإن   ،)décodage(
مطلقة/ �إحالة  �لتعاقب:  على  �لل�شانيين  بع�ص  ي�شميها  �لتي  �لمرجعية 
�إحالة مخت�شة بال�شياق �لل�شاني/�إحالة متعلقة بمقام �لتبليغ �أو »�لعالقة 

.»)déictique()34(لبرهانية �ل�شمنية�
ال�سبح الفل�سفي للمرجع:

دة ل��الإو�ل��ي��ات  وي��ظ��ه��ر �أن �لأن���م���اط �ل��ث��الث��ة �ل�����ش��اب��ق��ة �ل��م��ح��دَّ
�إحالة  كونها  حيث  من   )les mécanismes référentiels(لمرجعية�
كان   stoïcisme رو�ق��ي  ��شتيحاء  من  بر�ءتها  تخلو  ل  ن�شبية  �أو  مطلقة 
يقول باأن كل �شيء في �لطبيعة ل يقع �إل بالعقل �لكلي، وفي �لوقت نف�شه 
لها  �لم�شدر ل يقرن تحليله  ولكن  �لَقَدر طوعًا ل كرهًا،  َيْقَبل مفاعيل 
�إذ�  و�قعي،  تاأمل  كل  ذلك  مع  تعدم  ل  �لتي  �لفل�شفية  �لمتاهات  بهذه 
رنا �لعقل �لكلي بكل و�قع حتمي خارجي ل �شلطان لأية قوة �شو�ه على  ف�شَّ
حدوثه وكيفية وزمن حدوثه �أزليًا و�شرمديًا، وكل فل�شفة ظلت تعّبر عن 
ر بالعقل �لكلي بطريقتها �لخا�شة �لتي تر�ها �أن�شب  هذ� �لو�قع �لم�َشخَّ
�لطر�ئق �لفكرية و�لتاأملية لبلوغ غياب �أو ��شتحالة �لحقيقة �لتي ما هي 

�إل هذه �ل�شتحالة نف�شها.

المرجع بين الل�ساني والمافوق ل�ساني:
�أيًا كان �لأمر، فاإن �لل�شانيين �لمحدثين كلهم يقّرون باأن ما نتو��شل 
�أو  ننعتها  �لتي  نف�شها  بالأ�شياء  لها  �شلة  ل  د�ّل��ة  لغوية  عالمات  من  به 
نتلفظ بها بتتابعات �شوتية �شمعية �أو نر�شمها باأبجديات وهمية ل تقوم 
extra-( ل�شاني  فوق  ما  �أي  و�ل�شطالح،  �لعادة  باب  من  �إل  مقامها 
ولذ�  �لل�شاني،  �لحقل  نطاق  عن  خارجًا  كان  ما  كل  هو   )linguistique



عبداجلليل مرتاض
20

16
ل 

ري
 إب

ـ -
1ه

43
7 

ب
ج

، ر
 4

3 
دد

لع
ا

27

جـــــذور

فاإن �لبنيويين �لتوزيعيين �لأمريكيين َيُعّدون �أن �لمعنى يرجع �إلى ما فوق 
ل�شاني)35(.

para-( ب���  مقارنته  دون  ل�شاني  ف��وق  م��ا  كنه  �إدر�ك  يمكن  ول 
linguistique( �أي �لإيمائية �لم�شاحبة للتو��شل �لب�شري �لم�شتغنية عن 

كل  بل  �لل�شاني،  بالنظام  لها  �شلة  ل  �لإيمائية  وهذه  �ل�شوتي،  �لكالم 
ما في �لأمر �أنها عنا�شر ت�شحب تخاطبنا ِلَتْدَعَمه �شفهيًا، كالحركات، 
)�إخبار(.  زيد  �شافر  �لنفعالي:  �أو  �لتعبيري  و�لتنغيم  �لوجه،  وتعابير 
�شافر زيد؟ )��شتفهام(. �شافر زيد ! )تعجب(... وهي مظاهر تبليغية 
ل تمثل عنا�شر قائمة بذ�تها، ولذ� فاإن �أندري مارت�ني، َيُعّد �لإيمائية كل 
ما ل يتحقق في �إطار ما �أ�شماه �لتمف�شل �لمزدوج، لأنها �لكّل في �لكّل، 

فقوُل َعْبِد َيُغوث �لذي �أتعب �لنحاة)36(:
َــــا ـــٌة        َكـــاأَْن لـْم َتــَر قبـلـي اأ�سـيـراً َيَماِنيـ َحك مـني �سيـخــة عْبــ�َسِميَّ وَتـ�سْ
َعَجِبها و�شخريتها من  ل ي�شمح بتقطيع �شحك �لعجوز �لد�ّل على 
هذ� �لأ�شير �ليماني، وقريب منه ما دّل على �أ�شلوب �لفطنة و�لذكاء في 

�لتبليغ)37(.
َمــْنــِطـق �سائــب، وَتــْلَحـُن اأْحــيــا        نــاً، واأْحلَى الحـديــث ما كان َلــْحنـــاَ

حيث ل يفهم كالم �لمتكلمِة �إّل �لمْعِنيُّ به وبفحو�ه. 
ل�شاني  هو  ما  بين  �لفا�شل  �لف�شل  �أن  �لل�شانية  �لمد�ر�ص  وح�شب 
وفوق ل�شاني يكمن في �أنه يمكن �أن يبّدل مو�شعه، ولكن نبقى فيما هو 
�لخارَج  �لوقائَع  �أن  لتو�شيح  �للغة،  عن  خارجًا  كان  ما  �أي  ل�شاني  فوق 
لكن  بت�ْشميتها،  ِلِل�َشاٍن  �لعالماُت  ت�شمح  �لتي  �لعالم  �أ�شياء  هي  ل�شانيٍّ 
بهذه  �لمو��شعة  باب  من  عليها  ِفي  ُن�شْ �لتي  �لتلقيبات  نخلط  �أّل  يجب 
مالحظتها  تبدي  �أن  �إل  �لل�شانية  �لم�شادر  بع�ص  تاأب�ى  �لتي  �لعالمات 
�أنه  طالما  منهجيًا،  ر  ُمَبرَّ ل�شاني  وفوق  ل�شاني  بين  �لتمييز  »�إن  قائلة: 
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�ل�شتعجالي  �لطابع  وتعيين  ي  للتق�شّ منطقها  بتحديد  لّل�شانيين  ي�شمح 
لعالج �لم�شائل �لتي تعتبرها في  د�ئرة �خت�شا�شها، لكّن هذ� �لتمييز 
ل يت�شمن بطبيعة �لحال ف�شاًل لهذين �لميد�نين على م�شتوى �لتبليغ �أو 
م�شتوى تعليم لغة، بل �ل�شتعانة �لم�شتمرة بما فوق ل�شاني �أْمر ل ُبدَّ منه 
ل�شمان �لتاأويل وو�شع �لل�شانيات في مكانها �ل�شحيح في كل تبليغ«)38(.

الهوامــ�ض

 Dictionnaire de la linguistique، p : 284، sous la direction de Goerges :1( ينظر(
 .Mounin

)2( Essais de linguistique générale، p 214. Roman Jakobson.
)3( ديو�ن �مرئ �لقي�ص، �ص 173.

)4( �عتمدنا في هذ� �لإح�شاء على �لمعجم �لمفهر�ص لألفاظ �لقر�آن �لكريم، �ص: 486-485. 
محمد فوؤ�د عبد�لباقي.

)5( �شورة �ل�شافات، �لآيتان: 64 و 65.
)6( ديو�ن �مرئ �لقي�ص، �ص: 33.

ة، ومفرده ُزجٌّ )ينظر: �لم�شباح �لمنير، �ص: 251.  )7( زعم �بن �ل�شّكيت �أنه ل يقال �أزجَّ
�لفيومي(. 

 Initiation à la linguistique، p :133-132 .Cristian Bayloon، Paul ير�جع:   )8(
 .Fabre

)9( نف�شه، �ص: 125.
)10( �شورة �لعلق، �لآيات: 3 و4 و5.

)11( �أعني: {ِاْقَراأْ ِبا�ْسِم َربَِّك الَّذي َخلََق} �لآية �لأولى من �شورة �لعلق.
)12( �أعني قوله تعالى: {َعلََّم الإن�ساَن َما َلْم َيْعلَْم}.

)13( �أق�شد بالآيات هنا �لآيات �لخم�ص �لأولى من �شورة �لعلق.
)14( ينظر: معجم �لم�شباح �لمنير، �ص: 214.
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)15( �شورة يو�شف، �آية: 41.
هنا  »�ل��رب«  بكلمة  �ل�شاعر  ويق�شد  �ل�شنقيطني   .164 �ص:  �لع�شر،  �لمعلقات  �شرح   )16(

�لملك.
)17( ديو�ن �لنابغة �لذبياني، �ص 130.

)18( ديو�ن �مرئ �لقي�ص، �ص: 130 ن و�ص: 261.
 Dictionnaire de didactique des langues، p : 465. R. Galisson/ D. :19( ينظر(

:Coste

.Dictionnaire de la linguistique، p : 584 – 285. G. Mounin )20(
)21( ديو�ن ح�شان بن ثابت: و�شعه و�شّححه عبد �لرحمان �لبرقوقي.

�لمبّرد. وفي هذ� �لم�شدر  �أبو عبا�ص محمد بن يزيد   ،101 2/�ص:  �لك�ام�ل،  )22( ر�جع: 
»�شالت« بدًل من »جاءت«.

)23( �لتنبيهات، �ص: 85 علي بن حمزة.
)24( �لل�شانيات �لجغر�فية في �لتر�ث �للغوي �لعربي، �ص: 65، عبد�لجليل مرتا�ص.

)25( ير�جع �لمرجع نف�شه، �ص: 59.
)26( محا�شر�ت في �لأل�شنية �لعامة، �ص: 88. فريديناند دي �شو�شور. ترجمة يو�شف غازي، 

مجيد �لن�شر.
 Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage، p : 133 – 134.  )27(

.Oswald / Todorov

)28( �لمرجع نف�شه، �ص: 134.
)29( �شورة �لنور، �آية: 35.

)30( �لفا�شل، �ص: 4-5.  �لمبرد.
)31( �شورة �لن�شاء، �آية: 78.

)32( �شورة ط�ه، �آية: 91.
.Les Voies du langage، p : 121. Bordas  )33(

)34( نف�شه، �ص: 121.
)35( ير�جع: علم �للغة في �لقرن �لع�شرين، �ص: 118-119. جورج مونان، ترجمة: نجيب 

غز�وي. 
)36( �لمف�شليات، �ص: 158. تحقيق و�شرح: �أحمد محمد �شاكر، عبد �ل�شالم محمد هارون.

)37( �لبيان و�لتبيين: 146/1. �لجاحظ.
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امر�ؤ القي�س يف �شعر حازم القرطاجني

حممد �أبحري)*(

الأندل�سية ونظيرتها  الثقافتين  بين  والتاأثر  التاأثير  تعددت مظاهر 
كتابات  اأنتج  مما  والأف��ك��ار،  العقول  ب�سددها  واختلفت  الم�سرقية، 
متناق�سة، ويتجلى هذا التناق�ض في ثنائية التقليد والتجديد اأو التباع 
الأندل�سي  ومعه  المغربي  الأدب  ي�سف  الباحثين  فبع�ض   ، والب��ت��داع 
له  النت�سار  الآخ��ر  بع�سهم  يحاول  بينما  للم�سرق،  والتبعية  بالتقليد 

وجعله  خ�سما عنيدا للأدب الم�سرقي.
ا�ستعار  فقد  والأدب،  الحياة  مناحي  كل  والتاأثر  التاأثير  �سمل  وقد 
فاأطلقوها على حوا�سر معروفة في  ال�سرق  اأ�سماء حوا�سر  الأندل�سيون 
الأندل�ض والمغرب، ف�سبهوا اإ�سبيلية بحم�ض، وغرناطة بدم�سق، وفا�ض 
ال�سعري  الإب���داع  معين  من  النهل  على  ع��لوة  ذل��ك.  اإل��ى  وم��ا  ببغداد 
الأندل�سي  هانئ  ابن  اأ�سبح  فقد  وفحوله،  باأقطابه  والتعلق  الم�سرقي، 
عمار  اب��ن  اأو  )533ه�(  خفاجة  واب��ن  ال��م��غ��رب(،  )متنبي  )362ه�( 

)479ه�( )�سنوبري الغرب()1( وهلم جرا. 
 - المغربي  التناف�ض  بيان  يمكننا  الأدبية  الم�سادر  اإلى  وبالعودة 
الم�سرقي من خلل هذا الن�ض الذي يبين ما جرى بين منذر بن �سعيد 

البلوطي الأندل�سي )355ه�( واأبي جعفر النحا�ض الم�سرقي ) 338ه�(.

)*( باحث في أدب الغرب اإلسالمي - أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي - المملكة المغربية.
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فقد اأن�سد الثاني قول قي�ض بن معاذ: 
خليلي هل بال�ضام عين مري�ضة     تبكي على نجد لعلي �أعينها؟
قد ��ضلمها �لو��ضون �إال حمامة     مطوقــــــة باتت وبــــات قرينها

فاأجابه:  اهلل«  اأع��زك  م��اذا؟  يفعلن  »باتا  جعفر:  اأبا  منذر  و�ساأل 
اأندل�سي؟« فقال منذر: »بانت وبان قرينها«. ولم ير�ض  يا  »وكيف تقول 

ابن النحا�ض عن هذا الت�سحيح)2(.
كما يمكن الك�سف عن هذا التناف�ض ، من خلل �سعي �سعراء الأندل�ض 
ال�سهادة  ، عن طريق  العربي  ال�سعر  التفوق من عند فحول  انتزاع  اإلى 
لهم بقوة قريحتهم وجودة نظمهم. فقد ورد في كتاب »الذخيرة« لبن 
ر�ساه عن  قلة  المتنبي على  الطيب  اأبا  اأن  »... وحكي  ه�(:  ب�سام)542 
�سعر اأحد فاإنه على ما ذكر عنه اأن�سد لجملة من �سعراء الأندل�ض حتى 

اأن�سد قول ابن هذيل:
�إذ� حب�ضــــت على قلبي يدي بيــــدي        و�ضحت في �لليلة �لظلماء و�كبدي
�ضجت كو�كب ليلي في مطالعها      وذ�بت �ل�ضخرة �ل�ضــــماء من كبد

فقال اأبو الطيب: هذا اأ�سعر اأهل المغرب.....«)3(.
للتوا�سل بين  الملئم  المناخ  توفير  الرحلة في  اإ�سهام  اإلى  اإ�سافة 
الثقافتين ، فقد »كانت الرحلة بين الم�سرق والمغرب من اأعظم الو�سائل 
التي وطدت ال�سلت العلمية، ون�سرت هنا وهناك اآثار علماء الم�سلمين 

وجهودهم ما يعد مفخرة لجيل هذه الأيام«)4(.
فقد نقل المقري )1041ه�( بع�ض �سور هذا التفاعل الثقافي بين 
الثقافتين ، فخ�س�ض الباب الخام�ض من كتابه: »نفح الطيب«، للتعريف 
ببع�ض من رحل من الأندل�سيين اإلى بلد الم�سرق ،كما خ�س�ض الباب 
ال�ساد�ض من الكتاب ال�سالف الذكر لذكر بع�ض الوافدين على الأندل�ض 

من اأهل الم�سرق)5(. 
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اإل اأن الثقافة الأندل�سية لم تاأخذ دائما بقاعدة المحاباة تجاه كل 
ما هو م�سرقي، ف� »ال�سعر الأندل�سي في جملته يمتاز على ال�سعر العربي 
عامة بما فيه من المعاني المبتكرة الجميلة التي كان يعالجها ال�سعراء، 
في  والفتنان  الفني،  وال��ذوق   ، الر�سيق  والكلم  البديع  الو�سف  بين 

اأ�ساليب الخيال«)6(.
ولم يقت�سر ح�سور الأدب الأندل�سي على هذا النحو فقط بل امتد 
فمن  للأندل�سيين.  التميز  منحت  التي  ال�سعرية،  الأغرا�ض  اإلى  الأم��ر 

الأغرا�ض الجديدة التي نظموا فيها، نجد ما يلي)7(: 
¢ رثاء الممالك الزائلة: وذلك حينما تقل�ض ملك الم�سلمين وا�ستولى 

اأعداوؤهم على مدنهم وح�سونهم.
¢ ال�ستغاثة وال�ستنجاد بالنبي، �سلى اهلل عليه و�سلم، وترغيب ملوك 

الإ�سلم في اإنقاذ البلد.
على  وحر�سهم  بالعلوم  عنايتهم  ل�سدة  وذلك  والفنون:  العلوم  نظم   ¢

ا�ستظهارها.
1 - �آليات �لتو��ضل �ل�ضعري بين �ل�ضاعرين:

ينطوي التوا�سل ال�سعري - كما هو معلوم -  على مظاهر مت�سابهة 
ومتباينة اأحيانا ، كما يعبر عنه بمفاهيم واآليات متنوعة ، فهو ت�سمين اأو 

ح�سن اأخذ عند القدماء، وهو تنا�ض اأو حوارية عند المحدثين .
اأما المعار�سة، باعتبارها توا�سل �سعريا، فتعني نظم الق�سيدة على 
بحر وروي لق�سيدة قديمة �سابقة عن ق�سد لإظهار ال�ساعر نف�سه وهو 
التقليد  بق�سد  ل  وي�سابقهم،  ومعانيهم  اأغرا�سهم  في  القدماء  يجاري 
في مظهرين  المعار�سة  كماتتمظهر  والمباراة.  المناف�سة  بق�سد  ولكن 

اثنين هما)8(: 
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الأ�سل  با�ستن�ساخ  الفرع  اكتفاء  عند  للأثر  وتر�سما  اقتداء  تكون  اأن   ¢
ا�ستن�ساخا كليا باعتماد التحاد في البحر والقافية والق�سدية.

اإطاره  النموذج  بلورة لقراءة نقدية لواقعها، وم�ستعيرة من  اأن تكون   ¢
القديم لتبث من خلله مما تراه من نقد وتوجيه. ومن ثمة قد يحدث 
وبين  والمعار�ض،  المعار�ض  الن�سين  �ساعري  بين  تباعد  اأو  تقارب 
بها،  المتو�سل  والإبلغية  البلغية  والأدوات  الق�سيدتين  اأ�سلوبي 

واحتمال تنوع الهدف بين الموافقة والمناق�سة والتحويل.
يوؤكد هذا الكلم ، بما ل يدع مجال لل�سك، اأن التوا�سل وجهان لعملة 
واحدة، واإن اختلفا فاإنهما مجال خ�سب للك�سف عن التاأثير والتاأثر في 

الأعمال الإبداعية.
اآليات  من  اآليتين  عن  الك�سف  يمكن  الق�سيدتين  اإل��ى  وبالعودة 

التوا�سل ال�سعري بين ال�ساعرين هما:
�أ - �لت�ضمين �ل�ضعري:

 ورد في »اأزهار الريا�ض« للمقري ما يلي: »ومن بديع نظمه )حازم 
القرطاجني( رحمه اهلل، ت�سمينه ق�سيدة امرئ القي�ض، و�سرف معناها 
اإلى مدح الم�سطفى، �سلى اهلل عليه و�سلم، وهي من غر الق�سائد«)9(. 
فالآلية المتو�سل بها من لدن حازم )684ه�( هي »الت�سمين«، وقد 
عرفه ابن ر�سيق القيرواني )456ه�(بقوله: »فاأما الت�سمين فهو ق�سدك 
اإلى البيت من ال�سعر اأو الق�سيم فتاأتي به في اآخر �سعرك اأو في و�سطه 

كالمتمثل«)10(. 
وقد اأدخل بع�ض الباحثين الت�سمين في باب ال�سرقات، اإل اأن ذلك 
النه�سلي  عبدالكريم  قال  فقد  �سهوته،  ممتطي  عن  ال�ساعرية  ينفي  ل 
معنى  كل  وتركه  وعجز  بلدة  ال�سرقة  على  ال�ساعر  »واتكال  )405ه�(: 

�سبق اإليه جهل ، ولكن المختار عندي اأو�سط الحالت«)11(.
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وقد نحا د عبدالجواد ال�سقاط نحو النه�سلي، فقال: »واإذا �سمح اأحد 
لنف�سه اأن يعتبر ما يظهر في اأ�سلوب �سعراء المعار�سة من تمثل وت�سمين 
ل�سنيع  الجترار  من  اأو  الأدبية،  ال�سرقات  من  لونا  القديمة  للن�سو�ض 
الأقدمين ، فاإننا نرى ، على العك�ض من ذلك، اأنه نتيجة طبيعية لثقافة اأدبية 
وا�سعة ، واإفراز حتمي لر�سيد اأدبي وفير، اختزنته ذاكرة ال�سعراء، فراحت 

عينات منه ت�سيل على األ�سنتهم واأقلمهم بين منا�سبة واأخرى«)12(.
ب - �لـذ�كرة �ل�ضعرية:

لماذا �سمن حازم القرطاجني معلقة امرئ القي�ض )544م(؟ وهل 
يعد �سارقا؟

�سوؤالن محرجان ، ولكن اإذا علمنا اأن اأول التجديد هو قتل القديم 
بحثا، جاز لنا اأن نقول: اإن اأول الإبداع هو قتل القديم حفظا ودرا�سة، 
الثقافة  مجالت  مختلف  في  »يبحثون  وغيرهم  الأندل�سيون  اندفع  فقد 
ويروون  ويدر�سون  يحفظون  بالخ�سو�ض  فيها  ال�سعرية  وفي  الوافدة، 

ويعار�سون وي�سمنون«)13(.
فالإبداع كيفما كان  ل يمكن اأن ينطلق من فراغ ، اإذ لبد من مادة 
اأولية تعين ال�ساعر على �سقل ملكته ال�سعرية، فال�سعر الجاهلي، باعتباره 
مكونا من مكونات الثقافة العربية، يمثل - ح�سب اأحمد بوزفور - »قيمة 
الجذر الح�ساري، فهو ي�سري كالن�سغ في مختلف الن�سو�ض والخطابات 
مثلى  �سورة  العربية  الذاكرة  اأعماق  في  وي�ستقر  واأخيلة،  واأخلقا  لغة 

للهوية والكرامة والحرية«)14(.
لذا ل ن�ستغرب اإقبال حازم على قراءة معلقة امرئ القي�ض واإعادة 
جاهليه  القديم،  ال�سعر  الأندل�سيون  »اأتقن  فقد  جديد،  من  اإحيائها 
واإ�سلميه، وعرفوا معظم الدواوين واجتلبوها وقروؤوها وو�سع بع�سهم 
عليها �سروحا وتعليقات«)15(. ولم يقت�سر الأمر على امرئ القي�ض ، بل 
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امتد الأمر اإلى الثقافة العربية القديمة، فقد قال اأبو حيان متحدثا عن 
حازم: »واأما حفظ لغات العرب واأ�سعارها واأخبارها، فهو حماد رواياتها، 

وحمال اأوقارها«)16(.
اإن ارتماء حازم في اأح�سان ال�سعر الجاهلي  والأمر في خل�سته، 
ل يعد عيبا ول �سرقة، فلتجاوز فراغ الذاكرة ل بد من مادة اأولية ، اإذ 
ل اإبداع بدون ذاكرة، فمن مبررات الرجوع اإلى ما اأبدعه ال�سابقون ما 
قاله الهمذاني: »ول غنى بالكاتب البليغ ول ال�ساعر المفلق ول الخطيب 
الم�سقع عن الإقتداء بالأولين والقتبا�ض من المتقدمين ، واحتذاء مثال 
ال�سابقين فيما اخترعوه من معانيهم و�سلكوه من طرقهم . كاأن الأول لم 

يترك للآخر �سيئا«)17(.
2 - مظاهر �لتو��ضل �ل�ضعري بين حازم �لقرطاجني و�مرئ �لقي�س:
يو�سف حازم القرطاجني في الم�سادر الأندل�سية باأنه »كان اأوحد 
البيان.. وهو  زمانه في النظم، والنثر، والنحو، واللغة، والعرو�ض وعلم 
قول  في  همته  علو  عن  عبر  وقد  الفحول«)18(،  الأندل�ض  �سعراء  خاتمة 
ال�سعر من خلل محاورته لمعلقة امرئ القي�ض الذائعة ال�سيت، ومطلعها: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل       ب�ضقط �للوى بين �لدخول وحومل)19( 
فقد �سمن حازم القرطاجني ق�سيدة امرئ القي�ض، فحول معناها 
ال�سلة  الر�سول عليه  اإلى مدح  والمغامرات  الأطلل  الحديث عن  من 

وال�سلم، وفيها يقول: 
لعينيك قل �إن زرت �أف�ضل مر�ضل    »قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل«)20(

1.2 - بناء �لق�ضيدتين:
من  مجموعة  تكون  اأن  تعدو  ل  لها  ت�سور  اأب�سط  في  الق�سيدة  اإن 
هذا  تجاوزنا  واإذا  معين)21(.  نحو  على  والمن�سقة  المرتبطة  الألفاظ 
بينهما،  ال�سارخ  التناق�ض  نلمح  فاإننا  الق�سيدتين،  بناء  اإلى  التعريف 
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الأط��لل  على  الوقوف  من  العامة  بنيتها  تتاألف  القي�ض  ام��رئ  فمعلقة 
لقيه  ما  وو�سف  جلجل(،  دارة  )ي��وم  الغرامية  المغامرات  و�سف  ثم 
في ت�سرده... وعلى النقي�ض من ذلك يبني حازم ق�سيدته على حطام 
على  اأ�سا�سا  تنبني  هند�سة جديدة  لها  فيختار   ، القي�ض  امرئ  ق�سيدة 
لزيارة  وحنينه  �سوقه  عن  الحديث  خلل  من   ، النبوي  المديح  غر�ض 
الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم ( والأماكن الإ�سلمية ، والتذكير باأخلق 
الم�سطفى عليه ال�سلم، وا�ستح�سار بع�ض المحطات التاريخية المهمة 

من حياته، والحديث كذلك عن معجزاته... 
عن  لتعبر  القي�ض،  ام��رئ  ق�سيدة  القرطاجني  ح��ازم  ط��وع  وق��د 
غر�ض المديح النبوي، ول باأ�ض من التذكير باأن المقري �سدر للق�سيدة 
المعار�سة بقوله: »ومن بديع نظمه )حازم القرطاجني( رحمه اهلل تعالى 
الم�سطفى  مدح  اإلى  معناها  و�سرف  القي�ض،  امرئ  ق�سيدة  ت�سمينه 

�سلى اهلل عليه و�سلم«)22(. 
2.2 - �لم�ضتوى �ل�ضوتي:

عدة  لحتواء  قابل  نظري  اإط��ار  ال�سعري  البحر  �ل�ضعري:  �لبحر    - �أ 
امروؤ  نظم  فقد  وهكذا   ، الم�سامين  وتعدد  تحول  يمليها  تغيرات 
تكون  اأن  ح��ازم  على  حتم  مما   ، الطويل  بحر  على  معلقته  القي�ض 
اأ�سكال  من  �سكل  اأي�سا.وهذا  الطويل  بحر  من  ق�سيدته  �سدور 
التماثل الإيقاعي بين الق�سيدتين، و�سنمثل لذلك بمطلع الق�سيدة:
لعينيـــــك قل �إن زرت �أف�ضــــــــل مر�ضل     »قفا نبك من ذكــــرى حبيب ومنــزل«
فعولن /  مفاعيلن /فعول/ مفاعلن      فعولن / مفاعيلن/ فعولن/ مفاعلن
مطلع  يكون  لكي  لل�سرب،  تابعة  العرو�ض  ح��ازم  جعل  �لمطلع:   - ب 
البيت  �سدر  بين  والتكامل  الن�سجام  ويتحقق  مقفى،  الق�سيدة 

وعجزه، اإ�سافة اإلى الإخبار بروي الق�سيدة وهو اللم:
لعينيك قل �إن زرت �أف�ضل مر�ضل      »قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل«
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ج - �لتكر�ر: اإن التكرار عن�سر جوهري في الإبداع يغني الق�سيدة دلليا 
بالوجدان  الوثيق  ارتباطه  اللفظ بحكم  واأ�سلوب ي�سيئ   ، واإيقاعيا 
فمن  البيت.  �سطري  بين  التماثل  تحقيق  اإل��ى  اإ�سافة   ، المبدع 

نماذجه ما جاء في هذا البيت:
لدى كعبة قد فا�س/دمعي/ لبعدها        »على �لنحر حتى بل/ دمعي/ محملي«

وكذلك الأمر في قول حازم:
وما جف من/ حب/ �لقلوب بغورها        »وقيعانها كاأنه/ حب /فلفل«

اأو تكرار كلمتين كما هو الأمر في قوله:
جياد �أعادت/ ر�ضم /ر�ضتم/د�ر�ضا/          »وهل عند/ ر�ضم/ د�ر�س/ من معول«
اإيقاعية  قطعة  البيت  �سطري  من  يخلق  اأن  التكرار  ا�ستطاع  فقد 

موحدة ومن�سجمة اإلى اأبعد الحدود.
3.2 - �لم�ضتوى �لمعجمي:

اإنه  بل  ال�سعري،  للن�ض  الأ�سا�سية  المكونات  المعجم مكون من  اإن 
اأ�سا�سي لل�سعرية في الق�سيدة، باعتبار لغة ال�سعر منتقاة. ويعد المكان 
لهذا  البناء،  عنا�سر  من  عن�سرا  يعد  كما  ال�سعرية،  اأ�سكال  من  �سكل 

�سنتوقف عند خ�سو�سيات المكان في ق�سيدة حازم القرطاجني.
يتخذ المكان في الق�سيدة مظهرين متناق�سين هما :
¢ عادي: عند امرئ القي�ض )الدخول ، حومل ، اإكام...(.

¢ مقد�ض: عند حازم القرطاجني )طيبة، الكعبة، بدر ، حنين....(.
المكان  بين  ح��ازم  مقابلة  خ��لل  من  الخ��ت��لف،  ملمح  وتت�سح 

المقد�ض والمكان العادي، كما هو الأمر في قوله :
وفي طيبة فانزل وال تغ�س منزال       »ب�ضقط �للوى بين �لدخول وحومل«
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اأما تجليات التماثل ، فيعلن عنها هذا البيت الذي يت�سمن مكانين 
عاديين:

نبي غز� �الأعد�ء بين تالئع         »وبين �إكام بعدما متاأمل«
اإن ح�سور المكان بهذا ال�سكل يدل دللة وا�سحة على �سدق الروابط 
بالمكان  يرتبط  المعلقة  ف�ساحب  به،  ال�ساعرين  من  كل  تربط  التي 
العادي/الجاهلي ارتباطا ع�سويا ، بينما يف�سح حازم عن ذلك الميثاق 

الغليظ الذي عقده مع ف�ساءات مكانية بعينها.
4.2 - �لم�ضتوى �لتركيبي:

�أ - �الأفعال: ت�سكل الأفعال نموذجا من نماذج التماثل بين الق�سيدتين، 
اأفعال  ال�سعري  منجزه  يت�سمن  اأن  على  ح��ازم  حر�ض  خ��لل  من 
م�سابهة للأفعال الواردة في معلقة امرئ القي�ض، فمن نماذج ذلك:

* �لتماثل في �لفعل �لما�ضي:
فقد حلفت نف�ضي بذ�ك و�أق�ضمت          »علي و�آلـــت حلفــــة لم تحـــــلل«

* �لتماثل في �لفعل �لم�ضارع:
ولكنه يم�ضي كما مر مزبد        »يكب على �الأذقان دوح �لكنهبل«

ح��ازم  اأدخ��ل��ه  ال��ذي  التعديل  ذل��ك  بال�سمائر  نعني  �ل�ضمائر:   - ب 
القي�ض،  امرئ  الواردة في معلقة  ال�سمائر  بع�ض  القرطاجني على 
نماذج  النبوي(.فمن  )المدح  المقام  يقت�سيها  معاني  على  لتدل 

ذلك:
فقلت لها ال �ضك �أني طائع               »و�أنك مهما تاأمري �لقلب يفعل«

   يخاطب النف�ض                     - المخاطب الأ�سلي: محبوبة امرئ القي�ض
- المخاطب الحالي : النف�ض
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الأمد�ح خير �لخلق قلبي قد �ضبا       »ولي�س �ضباي عن هو�ها بمن�ضل«
                                                   - المخاطب الأ�سلي: المحبوبة
                                                    - المخاطب الحالي: الأمداح .

اإن التعديل الم�سار اإليه �سروري، لكي تنخرط الق�سيدة في غر�ض 
المديح النبوي،ف� »و�سف الأدب باأنه »اإ�سلمي« هو اإذن حديث عن القيم 
اإنه  التي يطرحها،  والفل�سفة  التي يقدمها،  الروؤية  الفكرية ،حديث عن 

و�سف لت�سوره العقدي عن الكون والإن�سان والحياة والوجود«)23(.
5.2 - �لم�ضتوى �لتد�ولي:

بين  العلقة  طبيعة  في  البحث  محاولة  اإلى  الم�ستوى  هذا  يطمح  
اإذ  اإليه ثم الر�سالة )المو�سوع(،  العنا�سر الثلثة: المر�سل، والمر�سل 
معا،  ال�ساعرين  عند  العنا�سر  اأقطاب هذه  بين  الحا�سل  التباين  نلمح 
حازم  عند  المخاطب  عن  حتما  يختلف  القي�ض  امرئ  عند  فالمخاطب 
نورد  ذلك،  ولتو�سيح  المو�سوع.  طبيعة  في  يختلفان  كما  القرطاجني 

مايلي:
¢ حازم �لقرطاجني:

* المر�سل: ال�ساعر
*الر�سالة )المو�سوع(: مدح الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( 

*المر�سل اإليه:
- خا�ض: الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

- عام : القارئ/المتلقي.
¢ �مرئ �لقي�س:

* المر�سل: ال�ساعر
* الر�سالة )المو�سوع( : )و�سف المغامرات الغرامية و غيرها...(.  
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* المر�سل اإليه: 
- خا�ض: المحبوبة/ مخاطب اآخر )قفا(

- عام: القارئ /المتلقي.
3 - تركـــــيب

وبالجملة، اإن البحث عن علقات التاأثير والتاأثر بين ق�سيدتين اأو 
بين �ساعرين، مفتوح على اآفاق متعددة ، بناء على اأن اأي ن�ض هو ملتقى 
الل�سانيون،  يقول  كما  الوحيد  هو  اآدم  »ولعل  �سابقة:  اأخ��رى  لن�سو�ض 
الذي لم تخترق ل�سانه اآثار األ�سن اأخرى لأنه لم يكن، بب�ساطة، م�سبوقا 
لمعلقة  عنيدا  خ�سما  حازم  انت�سب  فقد  وهكذا  ناطقة«)24(.  بكائنات 
لها،  واإحياء  الأولى  للق�سيدة  »اإ�سافة  معار�سته  ف�سير  القي�ض،  امرئ 

واإعادة لإن�سائها في ذهن المتلقي«)25(.
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�لهو�مـــ�س

)1( انظر : اأدب المغاربة في اأ�سوله الم�سرية ون�سو�سه العربية والأندل�سية ، محمد ر�سا 
ال�سبيبي: دار اقراأ، بيروت ط: 2، 1984م، �ض: 12 و13.

)2( طبقات النحويين و اللغويين للزبيدي، حققه: محمد اأبو الف�سل اإبراهيم ، ط : 2، دار 
المعارف ، �سل�سلة ذخائر العرب )50(، �ض 221.

)3( الذخيرة في محا�سن اأهل الجزيرة لبن ب�سام ال�سنتريني ، حققه : اإح�سان عبا�ض ، دار 
الغرب الإ�سلمي، 260/5.

)4( الأدب الأندل�سي : التطور والتجديد ، محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل ، بيروت ، 
ط : 1، 1992م، �ض:17.

)5( انظر: نفح الطيب من غ�سن الأندل�ض الرطيب للمقري، المجلد الثاني والثالث. 
�سلمة،  اأعلمه، علي محمد  واأ�سهر  تطوره، مو�سوعاته،  الأندل�ض:  في  العربي  الأدب   )6(

الدار العربية للمو�سوعات، ط: 1، 1989م ، �ض: 81.
)7( انظر : الأدب الأندل�سي، التطور والتجديد، �ض: 309. 

ف�سائل  في  الآ�ض  زهرة  ، �سمن  اآمنة دهري  المولدي،  ال�سعري  الن�ض  في  المعار�سة   )8(
العبا�ض، ج: 2، ط: 1، 1997م ، 278/2.

مطبعة  معه،  ومن  ال�سقا  م�سطفى  حققه:  للمقري،  عيا�ض  اأخبار  في  الريا�ض  اأزهار   )9(
الم�سترك  الإ�سلمي  التراث  اإحياء  القاهرة،�سندوق  والن�سر،  والترجمة  التاأليف  لجنة 

بين المملكة المغربية، ودولة الإمارات المتحدة ، الرباط، 1358ه�/ 1939م، 178/3.
)10( العمدة في محا�سن ال�سعر واآدابه ونقده لبن ر�سيق القيرواني، حققه: محيي الدين 

عبدالحميد، دار الر�ساد الحديثة، الدار البي�ساء، 84/2.
)11(  نف�سه، 281/2.

)12( ظاهرة المعار�سة في ال�سعر المغربي: د عبدالجواد ال�سقاط، �سمن زهرة الآ�ض في 
ف�سائل العبا�ض، ط: 1، 1997م ، 813/2.

الدرا�سات  ملتقى  �سمن  الح�سيني،  قا�سم  د.  الأندل�سي:  ال�سعري  الن�ض  مرجعية   )13(
�سل�سلة  ال�سعدي،  عبدالملك  جامعة  الآداب،  كلية  من�سورات  الأندل�سية،  المغربية 

الندوات )5(، �ض: 147.
الدار  الفنك،  ن�سر  بوزفور،   الجاهلي،اأحمد  ال�سعر  في  تحليلية  درا�سة  �سعرا:  تاأبط   )14(

البي�ساء، �ض: 7.
)15( تاريخ النقد الأدبي في الأندل�ض، د. محمد ر�سوان الداية، موؤ�س�سة الر�سالة ، ط: 2. 
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1981م، �ض: 66.
)16( اأزهار الريا�ض، 172/3.

الآب��اء  مطبعة  �سيخو،  لوي�ض  و�سححه  �سبطه  للهمداني،  الكتابية،  الألفاظ  كتاب   )17(
الي�سوعيين، بيروت، 1885م ، �ض : 8 و9.

)18( اأزهار الريا�ض، 172/3 و173.
)19( انظر: ديوان امرئ القي�ض، حققه: محمد ابراهيم اأبو الف�سل ، ط: 3 ، دار المعارف 

بم�سر، 1984م، �سل�سلة ذخائر العرب )24(، �ض: 8 وما بعدها . 
 ، الثقافة  ن�سره ووزعه: دار  الكعاك،  القرطاجني، حققه: عثمان  )20( انظر: ديوان حازم 

بيروت، 1964م، �ض: 89 وما بعدها. 
)21( الأدب وفنونه، عز الدين اإ�سماعيل ، دار الفكر العربي، ط: 6، 1979م ، �ض: 138.

)22( اأزهار الريا�ض، 178/3.
)23( الأدب الإ�سلمي بين الخا�ض والعام ،د وليد ق�ساب، �سمن الأدب الإ�سلمي، ع: 46، 

2005م ، �ض : 6.
)24( من عتبة التنا�ض... اإلى ممكن المثاقفة، بنعي�سى بوحمالة، �سمن فكر واإبداع، الملحق 

الثقافي للتحاد ال�ستراكي ، ع: 7818، �ض: 6.
)25( المعار�سة في الن�ض ال�سعري المولدي، 778/2.
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املها يف »حومل« عند ال�شعراء

درا�شة حتليلية

حمد فهد حممد جنبان القحطاين)*(

توطئـــــــة:
قام ال�صعراء في الع�صور القديمة بالوقوف على الديار والبكاءعلى 
الأطالل، وو�صف الرحلة والناقة التي تتعر�س في طريقها اإلى ت�صاري�س 
اأثًرا على ممتطي  عدة من طبيعة متحركة و�صاكنة، ول �صك في اأن لها 
اأغلب الأحيان، وربما يكون ناقاًل  هذه الناقة وهو ال�صاعر �صاحبها في 
ال�صعراء  يتوقف  اأم غيره، ولم  الرحلة  الباعث لهذه  اأكان  �صواًء  للحدث 
من  بها  وما  البيئة،  هذه  و�صف  تناولوا  بل  الجانبين  هذين  ر�صم  عند 
وو�صف رحالت  بعد،  فيما  ا�صتهرت  التي  الأماكن  بع�س  مثل:  اأح��داث، 
له  ذل��ك  وك��ل  وغيرها،  والكالب  كال�صباع،  الحيوانات  وبع�س  ال�صيد 
وجود حقيقي في حياتهم، فكثر ذكر البقر الوح�صي، والحمار الوح�صي، 
والظباء والنعام، كما قد لزم كل حيوان �صفاته وطباعه التي تتنا�صب 
�صبيل  فعلى  نوع،  كل  لدى  وفرديات  هناك خ�صو�صيات  ولعل  بيئته،  مع 
الناقة  به  ه  ُت�صبَّ والنعام  الجمال،  المحبوبة في  بها  ه  ُت�صبَّ الظباء  الذكر 
الوح�صي في  ال�صرعة عندما تكون بعيدة عن بي�صها، وذكر الحمار  في 

الطبيعة القا�صية، وذلك ل�صالبة اأظالفة و�صدة تحمله.
)*( رئيس قسم اللغة العربية - جامعة الطائف - فرع تربة.
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اأما البقرة الوح�صية؛ فقد وردت بكثرة لدى ال�صعراء؛ وال�صبب في 
ا  اإلى م�صارعتها كالب ال�صيد، وال�صباع عند ولدها، واأي�صً ذلك يرجع 
اللذين  قرنيها  ولوجود  نف�صها،  وفي  ولدها  في  فجعها  ال��ذي  القنا�س 
ي�صبهان الرماح وتخو�س بهما معارك طاحنة مع ال�صباع وكالب ال�صيد، 
التمثيل  يكون  وربما  ال�صعراء،  عند  مكانتها  لها  جعلت  الأم��ور  هذه  كل 
من  القديمة  والع�صور  الجاهلي  المجتمع  بيئة  على  بها  وال�صت�صهاد 
اإلى ورودها، فالتجارب التي تمر بها �صعبة  الفناء والموت كانت اأقرب 
الم�صاعب  كلُّ هذه  وال�صباع،  وال�صياد  ولدها  مع  وقا�صية، خا�صة  ا  جدًّ
جعلتها ل تاأمن على نف�صها، بل تعي�س بين كر وفر، كالإن�صان الذي عا�س 
في ذلك الوقت بين خوف واأمان، ومن ثم اتخذها ال�صعراء رمًزا لهذه 

الحياة التي تنتهي بالفناء والزوال.
و�صفع  الج�صد  جمال  من  الوح�صية  البقرة  به  تتميز  لما  ون��ظ��ًرا 
المراأة،  بها  ي�صبهون  ال�صعراء  اأ�صبح   - جماًل  لها  ر�صمت  التي  الخدود 
كما اأن الطبيعة التي تعانيها من الت�صاري�س كالمطر والبرد، وحب الولد 
ذلك  في  الإن�صان  عا�صها  التي  الظروف  هذه  توازي  وال�صفقة  والرحمة 

الوقت.
ومهمة هذا البحث هي الحديث عن هذا النوع من ال�صيد )البقرة 
رمًزا  اأ�صبح  والذي  »حومل«  ب�  يرتبط  الذي  الوح�صي(  الثور  الوح�صية- 
غيرها،  به  يوجد  ل  المكان  ه��ذا  وك��اأن  ب��ه،  الوح�صية  البقرة  لرتباط 
مدى  الدرا�صة  و�صتك�صف  المكان،  بهذا  اإل  توجد  ل  وكاأنها  والعك�س، 
العالقة بينهما، ل �صيما الأ�صباب والعوامل التي جعلت كالًّ منهما جزًءا 
في  ال�صعراء  ا�صتخدمها  التي  ال�صعرية  ال��دللت  و�صتجلى  الآخ��ر،  من 

اأ�صعارهم نتيجة توظيفهم لبقر حومل في �صورهم ال�صعرية والفنية.
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اأن ي�صتهل بتمهيد يك�صف  وقد دعت طبيعة المو�صوع و�صير البحث 
لنا اأ�صول حومل في التراث الأدبي، والتعرف على هذا النوع من ال�صيد، 

ومدى تحولت اأ�صمائه و�صفاته وخ�صائ�صه.
ال�صعر،  في  الوح�صية  البقرة  ق�صة  عن  بالحديث  ذل��ك  واتبعت 
الحال  بطبيعة  تك�صف  والتي  وحيوانها  باإن�صانها  الطبيعة  مع  و�صراعها 
المكان  اأبعاد  خاللها  من  وتبدو  وال�صراعات،  الق�ص�س  هذه  رمزية 

ومدى ارتباط هذا ال�صيد به فاأ�صبح مرة حقيقة ومرة متخياًل.          
تمهيــــــد:

العنوان  منه  تفرع  ما  لأ�صول  موجًزا  علميًّا  ا  عر�صً التمهيد  يتناول 
بجميع  الدرا�صة  عليه  قامت  ما  للقارئ  تظهر  كي  وموا�صع؛  اأ�صماء  من 
جوانبها، وكيفية توظيف ال�صعراء للبقرة الوح�صية، وما تدل عليه، ومدى 
عالقتها بهذا المكان في اأ�صعارهم، ومن جانب اآخر يك�صف لنا "حومل" 
الذي لزم هذا ال�صيد حتى اأ�صبح ظاهرة �صعرية منذ الع�صر الجاهلي. 

»حومل« في كتب اللغة:
وزن  على  مفتوحة،  ميم  بعده  ثانيه،  واإ�صكان  اأول��ه،  بفتح  َح��ْوَم��ل: 
»َفْوعل«؛ وقد ذكر �صيبويه فوعال في ال�صفات، ولم يذكره في الأ�صماء، 
، وهي باأطراف ال�صقيق وناحية الحزن،  وحومل: ا�صم رملة تركب القفَّ

لبني يربوع وبني اأ�صد)1(.
وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان »َحْومل بالفتح، كاأنه َفْوعل 
من الحمل لما كثر التحميل من هذا الو�صع، كما كان النوفل من النفل، 
وهو العطية لّما كثر التنفيل؛ وقال ال�صكري في �صعر امرئ القي�س: َحومل 

والَدُخول والمقراة وتو�صح - موا�صع ما بين اإمرَة واأ�صود العين«)2(.
وفي ل�صان العرب: »حمل ا�صم جبل بعينه؛ ومنه قول الراجز:   

                           اأَ�صبه اأبا اأمك اأو اأ�صبه حَمل«)3( 
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»قال: حمل ا�صم جبل فيه جبالن يقال لهما طمران؛ وقال:
ُهما من حمٍل طمــــران كاأنَّها، وقد تدلى الن�ضران        �ضمَّ

                         �ضعبان عن �ضمائٍل واأيمان«)4(
هو جبل قريب من الدخول في جهته الغربية الجنوبية يبعد م�صافة 
ن�صف يوم عن الدخول«)5(؛ وقال �صعد بن جنيدل: هو »جبل اأ�صود له قمة 
بارزة، يقع غرًبا من ه�صاب الدخول و�صرًقا من ه�صاب المنخرة، في 
بالد قبيلة المقطة من عتيبة، وهو معروف بهذا ال�صم قديًما وحديًثا، 
مقروًنا  القي�س  ام��روؤ  ذكره  وقد  كالب،  بن  عمرو  بالد  في  قديًما  وكان 
بقرب  الواقع  هو  هذا  وحومل  ال�صهيرة،  معلقته  مطلع  في  بالدخول«)6( 
الدخول في جنوب عالية نجد، وهو الوارد في �صعر امرئ القي�س؛ لأنه 
وهذا  وحومل)7(،  الدخول  من  قريبة  اأُخ��رى  موا�صع  ق�صيدته  في  ذكر 
الغرب  من  يمتد  واٍد  الحقيقة-  -في  لكنه  موقعه؛  تحديد  هو  المكان 
اإلى ال�صرق، ويقع في اأعاله جبال حمرة اله�صب، وت�صب فيه اأودية من 
جبال ومن »تلعات« و»حزوم«، مثل جبال اله�صب وبدوات وبع�س الجبال 
تلعات  بها  ال�صالبة  �صديدة  اأر�س  الأعلى  من  وهو  وغيرها،  ال�صغيرة، 
الدحي،  اليوم رمال  ت�صمى  الأ�صفل يحف برمال وكثبان،  واأجماد، ومن 
ومن ناحية ال�صمال الغربي رمال وكثبان رملية قريبة من جبل »ال�صاقب«، 
وربما تكون المق�صودة ب�صقط اللوى، وتت�صل ب� »عرق �صبيع«، وهو يقع في 
عالية نجد، بين »ح�صاة قحطان« التي تقع عنه �صماًل، ومحافظة »بي�صة« 
التي تقع عنه جنوًبا، وتقع محافظة »رنية« عنه غرًبا، ومحافظة »وادي 

الدوا�صر« �صرًقا، وي�صمى الآن ب� »الحمل«.  
الثور والبقرة الوح�ضية:

تعد البقرة الوح�صية من ال�صيد البري، وكانت من اأكثر الحيوانات 
�صفاتها  لتعدد  وذل��ك  الجاهلي،  الع�صر  منذ  ال�صعراء  عند  وروًدا 
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للمذكر  يكون  والوح�صي  )الم�صتاأن�س(،  الأهلي  من  »فالبقر  واأ�صمائها، 
والموؤنث«)8(. ويطلق على البقر الوح�صي نعاج الرمل، واحدتها نعجة، ول 
يقال لغير البقر من الوح�س نعاج)9(، وذلك لبيا�صه من قولهم نعج اللون 

نعًجا، اأي: اأبي�س و�صًفا)10(. قال العجاج ي�صف بقر الوح�س:
في نعجات من بيا�ٍض نعجا         كما راأيت في المالء البردجا)11(

البلور  هي  التي  بالمهاة  �صبهت  واإنما  مهاًة،  البقرة  �صميت  ولذلك 
و�صميت  الأيائل:  من  والأنثى  الأي��ل  هو  الوح�صي  والثور  لبيا�صها)12(، 
في  الأنف  تاأخر  والخن�س  خن�س  كلها  والبقر  اأنفها)13(،  لخن�س  خن�صاء 

الوجه وق�صره واأن ل ي�صبغ اإلى ال�صفة)14(.
والمها بالفتح: جمُع مهاٍة، وهي البقرُة الوح�صيُة، والجمع: مهوات، 
الأهلية،  بالمعز  �صيء  اأ�صبه  وهي  الوح�صي،  البقر  من  نوع  المها  وقيل: 
ال�صيد  ك��الب  واأولده���ا  نف�صها  عن  بها  تمنع  ا،  ج��دًّ �صالٌب  وقرونها 
يعنى  اأي: ذو رمح،  رامح،  له:  قيل  لذلك  بها)15(،  ُتطيُف  التي  وال�صباع 
وهي  وجمالها،  المراأة  �صمن  في  المثل  ي�صرب  وبها  قرنه)16(،  بالرمح 

ت�صرب الماء في ال�صيف اإذا وجدته، واإذا عدمته �صبرت عنه)17(.
ويقال له المخراق: لأنه يخرق الأر�س، وهذا كما قيل له نا�صط)18(، 
وال�صاة يطلق على الثور الوح�صي خا�صة)19(، والعرب تجري البقر مجرى 

ال�صاأن، وذلك كما في قول ذي الرمة:

عند  الأخيرة  القرون  في  الوح�صية  البقرة  ا�صم  اإطالق  اندثر  وقد 
فالزم  المها  ا�صم  اأما  الو�صيحي،  با�صم  واأبدل  العربية،  الجزيرة  اأهل 
منذ  القرون  امتداد  مع  الأ�صل  فاأ�صبح  الوح�صية،  والبقرة  الو�صيحي 

الع�صر الجاهلي.

نــْعــجــة فــي مــرتــٍع فيثيرها يـــرى 
اأجواف المياِه وفيرها)20( ُيدمن 

اإذا ما راآها راكُب ال�ضيِف لم يزل
ُمـــلـــعـــة خـــنـــ�ـــضـــاء لــيــ�ــضــت بــنــعــجــٍة
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رمزية الثور في الح�ضارات القديمة:
الح�صارات  من  كثير  عند  دينية  بقدا�صة  الوح�صي  الثور  تميز  وقد 
القديمة ف� »كان رمًزا لالإله )اإنليل( عند ال�صومريين، و)بعل( عند العرب 
الكنعانيين، و)يهوه( عند العبرانيين، و)اأبي�س( عند الم�صريين«)21(، 
وقد ميَّز العراقيون القدامى في اأدبياتهم بين الثيران، فالقوة تاأتي من 
النوع الوح�صي اأو البري، وهي �صفة حميدة)22(، ووجدت في معابد القمر 
اأو نذوًرا  للثور قدمها عابدوه قرابين لالإله  - جنوبي الجزيرة - �صوًرا 
كانت عليهم له)23(، واتخذوا الثور رمًزا للقمر، بعد اأن لحظوا الت�صابه 
الكبير بين قرنيه و�صورته عندما يكون هالًل، وقد وردت �صورته رمًزا 

للقمر في ن�صو�صهم الدينية؛ حيث �صمو القمر فيها بالثور)24(.
ويالحظ في المنحوتات الفنية عند الم�صريين القدامى الثور ال�صخم 
يهاجم العدو الُمْلقى على الأر�س)25(، وقد و�صفت ملوكهم باأنهم كالثيران 
»تحتم�س«  الفرعون  عهد  في  الإمبراطوري  الع�صر  في  �صيما  ل  الهائجة 
الثالث من ملوك الأ�صرة الثامنة ع�صرة، فهذا الفرعون و�صف نف�صه بالثور 

ال�صغير الهائج الذي يهدد بقرونه، ول يقف اأمامه اأي �صيء)26(.
حومل الحقيقة والمتخيل:

حومل هو المكان الذي تم تحديده في التمهيد من خالل الدرا�صات 
والزيارة  والحديثة،  القديمة  العربية  والجغرافية  والتاريخية  الأدبية 
العالقة  وجود  ناهيك عن  الدرا�صات،  تلك  واقع  مع  وربطها  الميدانية، 
كل  على  والتاأكيد  القدامى،  ال�صعراء  خالل  من  الجغرافية  الو�صفية 

و�صف مكاني عند درا�صة ال�صعر وتحليله.   
الوح�صية  البقرة  ل� )حومل( الذي ت�صتوطنه  تناولهم  وال�صعراء في 
والثور تجدهم تارة يعنون به المكان الحقيقي، وتارة اأخرى يكون رمًزا 

ي�صتدعيه ال�صاعر.
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فعالقة ال�صاعر بالمكان )حومل( اإما اأن تكون عالقة اأ�صلية، وهي 
ال�صعور  من  نابعة  عالقة  تكون  اأن  واإما  فعاًل،  بالمكان  ال�صاعر  ارتباط 
والإح�صا�س بالمكان، واإما اأن تكون م�صروطة من خالل التكوين المادي 

المج�صد في �صراع ال�صاعر مع الحياة وق�صوتها.
حومل الحقيقة:

لما كان ال�صعر العربي �صعًرا مكانيًّا في ارتباطه بالبيئة التي اأنتجته 
اإلى  يلتفت  اأن  الأدب��ي  الدر�س  على  لزاًما  كان   - اأبدعه  ال��ذي  والإن�صان 
المكان فيه لفتة ل تحكمها التبعية، فيح�صرهم المكان في بع�س المظاهر 
الثانوية ... وما دامت الغنائية في ال�صعر العربي اإنما تتاأ�ص�س على اهتمام 

فردي في المقام الأول، ثم تنفتح على الكثير من العالقات الأخرى)27(.
فالمكان الحقيقيي: هو المكان الذي له حقيقة في الوجود، فيكون 
مكاًنا مح�صو�ًصا يرتبط ال�صاعر به من خالل عالئق مختلفة، فهو: الوطن 
اأو قد يكون �صكاًل من  اأو البيت،  اأو القرية  اأو المدينة،  بمعناه ال�صمولي 
اأ�صكال الطبيعة المختلفة)28(، وهو الذي يمكن تحديد اأبعاده الجغرافية، 

والجتماعية، والنف�صية.
و�صف  اأو  بو�صفه،  ال�صعراء  تناوله  الذي  هو  الحقيقي:  اإًذا فحومل 
ارتباط  على  المو�صع  هذا  في  قامت  التي  المكانية،  اأجزائه  من  جزء 
مبا�صر مع الثور الوح�صي اأو البقرة الوح�صية، فكان هذا النوع من ال�صيد 
هو الذي ارتبط بهذا المكان ارتباًطا مبا�صًرا، وهو الذي دفعنا اإلى درا�صة 
المكان مع طبيعة و�صفه، وربما يكون هذا المكان متخياًل، بالإ�صافة اإلى 

ا. كون هذا الحيوان رمًزا اأي�صً
وقد تناول ال�صعراء في حديثهم عن الثور الوح�صي والبقرة الوح�صية 
مرتفعات  وهي  والتلعات،  الأجماد  ذلك  ومن  حومل،  من  اأجزاء  و�صف 
ترابية �صلبة، وهذا الو�صف يت�صف به حومل، وذلك من بداية الحمل 
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الذي يبداأ اأوله من ناحية جنوب الدخول حوالي �صتين كيلو متًرا، وهو 
الذي  ال��وادي  ي��وازي  كثيرة  )�صالن()29(  فيه  وت�صب  ال�صلم  كثير  واٍد 
ومرتفعات  تلعات  وبه  جام�دة  واأر�صه  الجنوب،  من  ب�)الركاء(  ي�صمى 
�صغيرة  اأودي��ة  ويتخللها  و�صنفان)31(،  وقهبان)30(،  �صغيرة  جبال  من 
وكلها ت�ن�صم لوادي حومل الم�ص�مى الآن )الحم�ل(. وفيه يقول »تم�يم 
ابن اأبي بن مقبل«)32( في و�صف �صرعة ناقته، التي �صبهها ب�صرعة الثور 
الوح�صي المنفرد وحده الذي نجا من ال�صياد في تلك الأماكن المرتفعة 

ال�صلبة في حومل بقوله:

ثم ي�صبه ال�صاعر اأي�صا ناقته بالثور، وذلك با�صتعارة الو�صاح للراحل 
فوق ناقته، ثم ي�صف هذا الثور الم�صبه به - وذلك ب�صفع الوجه و�صواده 
و�صط  يجري  حينما  قرنيه  من  النبات  بع�س  يت�صاقط  وكيف  الخفي- 
اأ�صجار الرمل الملتفة؟ وهنا تاأكيد على حقيقة المكان المرتبط بو�صف 

اأجزاء حومل الذي ا�صتمل على اأجماد ورمال. 
وقد ذكر اأجماد حومل »اأمية بن اأبي عائذ الهذلي«)35(، وربط ذلك 

بالثور الوح�صي في قوله:

َحْوَماَل ِباأَْجَماِد  َفْرٌد  َوى  ال�ضَّ اأََحــمُّ 
ــِف الــَوْجــِه اأَْكــَحــاَل ــلَ ــَراَة َلــَيــاٍح اأَْك �ــَض
ال)34( اثاً َطْوياًل وُعْن�ضُ ْمِل ُكرَّ ِمَن الرَّ

ــلــى َجـــَمـــزى جــــــازيٍء ِبـــالـــِرمـــاِل َع
قاِل ال�ضِ َبــعــَد  ــوِن  الــ�ــضَ ــِة  َكــُقــبــِطــيَّ
َلــــــهــــــاٍق َتــــــــــــاَلأُلــــــــــــوؤُُه َكـــــالـــــِهـــــالِل
�ــض فــي َدِمــــِث الـــُتـــرِب َيــنــثــاُل هــاِل
ِبالَمطالي)34( اأَو  َحوَمَل  ِباأَجماِد 

َنَجا َكَما  َمــاِم  الــزِّ ِر�ــْضــاًل في  ُع  َتــَبــوَّ
َحْت َتَو�ضَّ ِمْنَها  ْحِل  الرَّ ِحَباَل  َكــاأَنَّ 
ــٍة ــيــلَ ـــــــــاُه ِبــــُكــــلِّ َخــِم ـــاِقـــُط َرْوَق ُتـــ�ـــَض

ُرعــــُتــــهــــا اإِذا  َوَرحـــــــلـــــــي  َكــــــــاأَّنــــــــي 
ـــــــرى َلـــــوَنـــــُه ـــــراِة َت ـــــجـــــاِن الـــــ�ـــــضَ ِه
ــيــِن َعـــبـــِل الــ�ــَضــوى َحـــديـــِد الــَقــنــاَت
ــــــــــمِّ الـــــَمـــــداِمـــــِع َيـــبـــنـــي الـــِكـــنـــا اأََح
ــــَن الـــطـــاِويـــاِت ِخـــــالَل الــَغــ�ــضــى ِم
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لم  الذي  اأي:  المجزء،  بالثور  �صرعتها  في  راحلته  ي�صبه  فال�صاعر 
في  الرطب  النبات  من  ياأكله  بما  مكتفًيا  وجوده  عدم  في  الماء  ي�صرب 
الرمال، ثم يبداأ بو�صف هذا الثور، باأنه اأبي�س اأعاله كالثياب المحدثة 
التي تن�صب اإلى الأقباط، وباأنه حديد القرنين، غليظ، �صخم الأطراف، 
اأبي�س يتالألأ كبيا�س الهالل، اأ�صود العينين، من الثيران التي قد انطوت 
بطونها وخم�صت...، ويدل قوله: )من الطاويات( على طي الأر�س هنا، 
وقد  �صيرها،  في  الأر���س  تطوي  التي  راحلته  �صرعة  في  الت�صبيه  وقابل 
تكون �صورة هذه الدللة اأبلغ حيث الغ�صى نبات ل ينبت اإل في الرمال، 
وهي »رمال )حومل( التي تكرر ذكرها«)36(، كما ربط هذا المكان بما 
ارتفع من الموا�صع التي ل تبلغ اأن تكون جباًل في »حومل«، وهذه الدللة 
ا في  تكون في بداية وادي »حومل«، اأي: الجهة الغربية منه. وتكررت اأي�صً
ك��)التلعات(،  اأخرى  باألفاظ ودللت  ورد  موا�صع كثيرة)37(، ومنها ما 
يقول  ذلك  وفي  ال�صلبة،  البارزة  الأر���س  وهي  بالأجماد،  هْت  �ُصبِّ التي 

»ربيعة بن مقروم ال�صبي«)38(:

في�صبه ال�صاعر محبوبته في وعدها بالغزال البكر، الذي انطاعت له 
منخف�صات ومرتفعات »حومل« ال�صلبة والقا�صية الت�صاري�س، التي تعيق 
ُتْحِفي الأقدام، والمرتفعات  ال�صير؛ لأ�صباب منها: ق�صاوة الأر�س حيث 
هذه  ت��وؤدي  وربما  النف�س،  وانقطاع  والتعب  الج�صم  اإنهاك  ت�صبب  التي 
وعدم  البعد  في  للياأ�س  الو�صول؛  عدم  في  الأمل  انقطاع  اإلى  الأ�صباب 
التاأكد من وجود الآخر، فيبدو تكذيب الماأمول، ولكن وجه ال�صبه اأ�صبح 
اأ�صبحت  كما  لمحبوبها،  وفائها  في  �صاحبته  عند  ال�صدق  في  متقارًبا 

تلعات »اأود« اأو »حومل« مطيعة للظباء.

الَمواِعيدا الــُحــرِّ  ِابــَنــُة  َواأَخــلـَـَفــتــَك 
ِمن َحوَمٍل َتلَعاُت الَجوِّ اأَو اأودا)39(

م�ضى الَقلُب َمعمودا باَنت �ُضعاُد َفاأَ
طـــــــــاَع َلــهــا ـــٌة بـــكـــٌر اأَ ــــهــــا َظـــبـــَي َكــــاأَنَّ
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اأجماد وتلعات  اأن »حومل« يتكون من  وقد ظهر من خالل ما �صبق 
ومن رمال، بل نجده يتكون من »اأها�صيب وجبال«)40(، وقد ارتبط هذا 
حومل  على  تاأكيد  وهنا  الوح�صية،  والبقرة  الوح�صي  الثور  مع  الو�صف 

الحقيقة، ولي�س المكان المتخيل.
حومل المتخيل:

البقرة  عن  حديثهم  خالل  من  المتخيل  »حومل«  ال�صعراء  تناول 
الوح�صية حين رمزوا لها بحومل، ومن خالل ت�صبيه الناقة بها، اأو ت�صبيه 
المحبوبة بالمهاة في جمالها، اأو البكاء على الأطالل حينما ُيعفى ر�صم 

المحبوبة فيحل البقر بها.
اأ�صبح المكان )حومل( متخياًل. و»في  المكان  ومن هذا المنطلق 
المتخيل، يجري اإحداث تغيير جذري في المكان المو�صوعي لغاية رمزية 

�صامية، تج�صد طموح المبدع لتغيير �صورة العالم من حوله«)41(.
وحينئٍذ ل ُيعني ال�صعراء بالحديث عن »حومل« الواقع، واإنما يعنون 

المو�صع المتخيل الذي ن�صاأ عن هذا الواقع.
قول  ال�صعراء  عند  المتخيل  حومل  على  الدالة  النماذج  هذه  ومن 
باأذني البقرة  اأذني راحلته، وت�صبيهها  »طرفة بن العبد«)42( في و�صفه 

الوح�صية:

ويبدو منه اأنه و�صف ناقته باأذنين �صادقتي ال�صتماع في حال �صير 
الليل، ل يخفى عليهما ال�صوت الخفي، ول ال�صوت المرفوع البّين، وهما 
مرتفعتان كالآلت الحادة، وتعرف ال�صدق فيهما لخلوهما من ال�صعر، 
لتحديدهما  وح�صي  ثور  باأذني  اأذنيها  وي�صبه  وح�صنهما،  ولنقاوتهما 
و�صدق �صمعهما، واأذن الوح�س اأ�صدق من عينه، وجعله مفرًدا؛ لأنه اأ�صد 

ِد ــدَّ ــَن ــوٍت ُم ــيٍّ اأَو ِلــ�ــضَ ــِف ِلــَهــجــ�ــٍض َخ
ُمفَرِد)43( ِبَحوَمَل  �ضاٍة  َك�ضاِمَعَتي 

ِلل�ُضرى �ِض  الَتَوجُّ �َضمِع  َو�ضاِدَقتا 
فيِهما ــتــَق  الــِع ـــعـــِرُف  َت ـــلَـــتـــاِن  ُمـــوؤَلَّ
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توج�ًصا وحذًرا، اإذ لي�س معه وح�س يلهيه وي�صغله ويوؤن�صه، فانفراده اأ�صد 
ل�صمعه وارتياعه، والظباء والبقر اإذا فزعت كان اأح�صن لها واأ�صرع من 
اأن تكون اآمنًة منقب�صة)44(، وبهذا ي�صبه ال�صاعر ناقته في �صرعتها بالثور 
يبداأ  حين  »طرفة«  عند  الدراما  وتظهر  ويخاف،  يفزع  حينما  الوح�صي 
األفاظه في  الأمر جليًّا من خالل وعورة  الناقة، ويظهر هذا  في و�صف 
و�صف الناقة بالتحديد من دون باقي اأبيات الق�صيدة، وكاأنه يريد بذلك 
ونجابتها  تفردها  يظهر  وبذلك  الناقة،  هذه  تفرد  لالآخرين  يوؤكد  اأن 
فلي�س  والحذر،  الترقب  في حال  وذلك  الوح�صي،  بالثور  ي�صبهها  حيمنا 
اأدّل على �صفات الجفاء والنفور والترقب من المهاة والظباء وغيرهما 

مما لياألف.
ومتابعتها  محبوبته  مطالعة  ي�صبه  الحارث«)45(  بن  »مزاحم  وهذا 
له مع الثقوب، والأماكن الخافية، بمطالعة البقر الوح�صي النائم تحت 

�صجرة الآراك والأرطى اللتين بمو�صع »ق�صاء« و»حومل«، في قوله:

)الآراك،  نبات  و���ص��ورة  المها،  �صيد  لزمها  مكانية  دلل��ة  وثمة 
تقع  التي  الأماكن  بع�س  ال�صاعر  تناول  الق�صيدة  وفي هذه  والأرط��ى(. 
امروؤ  ذكرهما  اللذين  واللوى  )ماأ�صل()47(،  مثل:  »حومل«  من  بالقرب 

القي�س، وذلك في البيت الرابع ع�صر من الق�صيدة نف�صها بقوله:

الذي  والبيئي  المكاني  بالواقع  المتخيل  ربط  على  دليل  هذا  وفي 
اأ�صبح رمًزا، فكان الت�صبيه خياًل قامت عليه �صورة المكان. 

وفي البكاء على الأطالل يقول »محرز بن المكعبر ال�صبي«)49(:

بماأ�ضِل)48( ِقــ�ــضــاٍر  واأيـــــاٍم  ُبــِكــيــَن 

ِل ـــــوَّ ـــتـــٍر ُمـــــَه ــــــِة ديـــــبـــــاٍج بـــ�ـــضِ وِكــــــفَّ
اأَراٌك واأَرًطى من ق�ضاٍء وَحوَمِل)46(

والــلــوى بــخــطــمــَة  ليالينا  ومــثــُل 

خ�ضا�ضٍة كــلِّ  خــلِّ  مــن  تطالعنى 
ْقــدّي ريــَع وقوَفُه الــرَّ طالع المها 
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فال�صاعر يقول اإن هذه الديار خلت من محبوبته واأ�صبحت عافية من 
النا�س �صوى بقر الوح�س؛ وذلك في قوله: )�صفع المدامع، ورمد(، وهذا 
الأماكن  بهذه  يوجد  ال�صاعر ل  فيقول  الوح�س،  بقرة  به  يعرف  الو�صف 
»ذات ال�صال�صل« و»حومل« و»الدخول« التي كانت ت�صكنها �صلمى اإل المها 
يجول طول نهاره بها. و»اأكثر ما نلقى اإ�صارات ال�صعراء اإلى انتظام البقر 
في قطعان متما�صكة عند حديثهم عن الأطالل؛ حيث تجد جماعة البقر 

قد ا�صتوطنت المكان بعد رحيل الجماعة الب�صرية«)51(.
وفي ذلك يقول »خرا�صة بن عمرو العب�صي«)52(:

المت�صع  والمال:  البقر.  والنعاج:  الأثر،  والر�صم:  مو�صع،  الجونان: 
كاماًل  ح��وًل  خال  اأن  بعد  محبوبته  دي��ار  ال�صاعر  ي�صف  الأر����س،  من 
ليبدل �صاكنيها بنعاج المال ترعى بين الدخول فحومل، والفاء تدل على 
الترتيب مع التعقيب. وال�صاعر في وقوفه هذا اإنما يقف موقف الراف�س 

لت هذه الديار.  لهذه التغييرات التي بدَّ
رماح  معهم  بجنود  قرونه  وكثرة  الوح�صي  البقر  ال�صاعر  ي�صبه  ثم 

ركزوها فنراه يقول:

ُخـــوُل وَحـــوَمـــُل بــعــَد َعـــهـــِدَك والـــدَّ
ــــُض بــــهــــا قـــلـــيـــُل ــــ� ــــي عـــلـــيـــهـــا فــــالأن
تجول)50( فــيــهــا  نـــهـــارهـــا  تــظــل 

ال َبعَد الَحوِل َحوًل ُمَكمَّ َوَقد زاَد 
ِنعاَج الَمال َترعى الَدخوَل َفَحوَمال
ُمَذيَّال)53( �ــضــاِبــِرّيــاً  َعلَيها  َكــــاأَنَّ 

�َضلمى بعَد  ال�ِضِل  ال�ضَّ ذاُت  َعــَفــت 
ــــَز الــقــلــُع الــ�ــضــواري عـــفـــْت وتــــرجَّ
ـــهـــا ورمـــــٍد ـــٍع َمـــدامـــُع ـــْف ـــضُ �ـــضـــوى �

ل َيَتَحوَّ ن  اأَ ِبالَجوَنيِن  الَر�ضُم  اأَبى 
ــُه َل ِمـــن َلــيــلــى ِبــمــا َقـــد َتــُحــلُّ ــــــدِّ َوُب
ــاأِم �ــُضــفــعــاً ُخــدوُدهــا ــالــ�ــَض ــَعــًة ِب ــمَّ ُمــلَ

ولعل دللت هذا البيت تت�صح في البيتين التاليين:

ِرماحاً َتعالى ُم�ضَتقيماً َواأَع�َضال)54( اأَ�ضَبَحت َحيُث  ــَزت  َركَّ ُجنوًدا  ــاأَنَّ  َك
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حيث تبدو دللة ال�صبه في �صورة ت�صابك قرون الثور الوح�صي ب�صورة 
ت�صابك وتداخل وقوة اأرومتهم ون�صبهم.

وبهذا يت�صح اأن �صعر الأطالل والبكاء على الزمن في الجاهلية - 
في جملته - غناء حزين لفراق الوطن واأهله؛ وذلك لأن محوره الحنين 

اإلى الما�صي والتعبير عن ذكرياته)56(. 
الق�ضة ال�ضعرية:

اإن الن�س ال�صعري العربي القديم ليخلو من نفحات ت�صتند ب�صكل 
ال�صرد  عن�صر  في  والمتمثل  اآخر،  اأدبي  جن�س  تقنيات  اإحدى  اإلى  جلي 
الق�ص�صي، الذي يظهر التداخل بين جن�صي: ال�صعر والق�صة، مما يعك�س 
عدم وجود جن�س اأدبي خال�س، ويوحي باإبراز نماذج بين هذين النوعين 
الأدبيين، والتي تك�صف مظاهر هذا التبادل التاأثيري الناتج عن طريق 
الفا�صلة  الحدود  على  يق�صي  والذي  الفنية،  خ�صائ�صهما  بين  المزج 
بينهما؛ لت�صفي على الأثر الأدبي ال�صعري خ�صائ�س فنية وجمالية تحدد 

خ�صو�صيته، وتعلن ولدة جن�س اأدبي جديد هو الق�صة ال�صعرية)57(.
وجود  خالل  من  ال�صعرية  الق�صيدة  في  الدرامي  البناء  ويتجلى 
عن�صر ال�صراع ف� »الدراما تعني في ب�صاطة واإيجاز ال�صراع في اأي �صكل 

من اأ�صكاله«)58(. 
اأو  الوح�صية  البقرة  عن  حديثهم  غالبية  في  ال�صعراء  اعتمد  وقد 
ال�صراع  على  القائم  الق�ص�صي،  الدرامي  البناء  على  الوح�صي  الثور 
وال�صباع،  ال�صيد  وكالب  وال�صائد  البقرة  في  تمثلوا  الذين  وال�صخو�س 
والمكان المتمثل في »حومل« واأجزائه، ومن هوؤلء ال�صعراء »تميم بن اأبي 

ابن مقبل« ي�صف المهاة ال�صغيرة بقوله:

َفــَيــفــَعــال َيـــقـــوَل  اأَن  ِمــّنــا  َواأَجــــــــَدُر 
ِبَحيُث ِامَتناُع الَمجِد اأَن َيَتَنفَّال)55(

ــٍد ــيِّ ـــداً َوِابــــــَن �ــَض َواأَكـــــَثـــــُر ِمـــّنـــا �ـــَضـــيِّ
ـــــروٍع َقــديــَمــٍة ـــــروٌم َنــَمــتــنــا فـــي ُف ُق
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الوح�صية  البقرة  بولد  محبوبته  ي�صبه  الأبيات  هذه  في  فال�صاعر 
فلم  البي�صاء،  الدقيقة  القوائم  ِن  ليِّ المنفرد،  اليومين،  ابن  ال�صغير، 
وُيْترك يذهب  ُيْحب�س  اإل ظهره، �صافي الجلد نقي، ربيب لم  ي�صتد فيه 

حيث �صاء بحومل مع �صربه الذي يخاف اأق�صاه ويهاب.
على  انعطافها  ال�صاعر  �صبه  التي  اأمه  اإل  عنه  بعيد  البقر  ف�صرب 
ر ال�صاعر  ولدها اإذا دعاها بحني ال�صانع ال�صوار على يد المراأة، ثم �صوَّ
هذه المهاة ال�صغيرة حينما يم�صي معها وحينما ي�صطجع، ومراقبتها له 

في كثبان ووديان الحرين خوًفا عليه من ال�صباع.
فيها  اأراد  �صعرية  بق�صة  ال�صغيرة  المهاة  �صورة  ير�صم  فال�صاعر 
مقارنة و�صفية بين محبوبته والمهاة التي تنطبق عليها جميع �صفاتها؛ 
عند  به  الم�صبه  في  دلل��ة  واأق��وى  عمًقا  اأكثر  ال�صورة  ه��ذه  فاأ�صبحت 

ال�صتطراد، وفي هذا ما فيه من العمق وعدم المبا�صرة ال�صريحة.
فاأ�صبحت كاأنها مو�صوع ثان، لكنه بنداء محبوبته بعد ذلك جعلنا 

نلمح الم�صبه، في اأ�صلوب جميل، حيث قال:

ــَرُع َرْخــ�ــٌض ُظــُلــوَفــُتــُه اإِلَّ الــَقــَنــا �ــضَ
ــُع َم ـــاُغ والــزَّ ْر�ـــضَ ْد َلـــُه الأَ ــا ُتــ�ــَضــدَّ َلــمَّ
َكَرُع اأَْر�َضاِغِه  في  الَمَراِب�َض  �َضاَف 
َوَرُع �ِضْرِبِه  اأَْق�َضى  ِبَحْوَمَل  ُيْق�َضْر 
َنُع َكَما َحَنى الَوْقَف ِلْلَمْو�ِضيَِّة ال�ضَّ
َطِجُع َفَي�ضْ َطـــْوراً  ُيَخاِلُفَها  ْت  ُثمَّ
ُبع)59( َتْخ�َضى َعلَْيه اإَِذا ما ا�ْضَتاأَخَر ال�ضَّ

اأَْفــَرَدَهــا ْمل  الرَّ َمَهاِة  ِبَعيَنْي  َتْرُنو 
اْبـــــُن َغـــَداَتـــِيـــِن َمـــْو�ـــضـــيُّ اأََكــــاِرُعــــُه
افي الأَِديِم َرِقيُق الِمْنَخَرْيِن اإَِذا �ضَ
ـــْم َعــــاُء وَل ــــٌب َلــــْم ُيــَفــلِّــْكــُه الــــرِّ ُرَبــــيِّ
َعَطَفْت �َضاَعَها  َمــا  اإَِذا  َمــَهــاٌة  اإِلَّ 
وَتْزُجُلُه َحــاًل  َجْنِبَها  ــى  اإَِل َيْم�ِضي 
ــُه ــُب ــْرُق ْيـــِن َت ــت ِبـــاأَْكـــِثـــَبـــِة الـــُحـــرَّ ظــلَّ

من  تعد  فهي  بحومل،  ال�صغيرة  المهاة  و�صف  ال�صاعر  ربط  وقد 
قطيعه.

اأم�ضى المراغث في اأعناقها خ�ضع)60( اإذا هــل علمت  �ــضــهــاب  اآل  بــنــت  يــا 
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ولعلنا ن�صتخدم هذه الق�صة بدللت متعددة منها المكان المرتبط 
بها مثل: الرمل في قوله: )مهاة الرمل(، والتالل الرملية والوديان، كما 
في قوله: )باأكثبة الحرين(، وهنا برزت الطبيعة ال�صامته المتمثلة في 

)الرمل، والتالل الرملية والوديان(، التي تر�صم في �صورة حومل. 
الب�صرة بق�صيدة  اأمير  الجراح بن عبد اهلل  يمدح  الفرزدق  وهذا 

يفتتحها بو�صف الرحلة في قوله:

فالفرزدق ي�صف ناقته الفريدة التي ابتكر عليها في رحلته، وي�صبهها 
بالبقرة الوح�صية التي خالط لونها الأ�صود حمرة، ي�صبه لون ولدها الذي 
على جلده طرق ذات األوان حمراء - بلون الأر�س بدخول حومل، يرقد 
يكمن  فلم  �صوت،  لكل  ويتنبه  يحاذر  وهو  ال�صحى،  في  التلعات  باأعلى 
ويختبئ و�صاهد �صياًدا يقتفي اأثر الطرائد في القفار، والبقرة اأ�صمرت 
ال�صيادين،  �صر  من  ويختبئ  يتنبه  لم  لأنه  ابنها؛  على  والحذر  الخوف 

ِابـــِتـــكـــارا ِبـــهـــا  َبــــَكــــرُت  اأَو  ِبـــَرحـــلـــي 
ـــرارا ِتــــِه ِاحـــِم َتــــرى فـــي َلـــــوِن ُجــــدَّ
ــاأَعــلــى الــَتــلــِع اأَ�ـــضـــَمـــَرِت الــِحــذارا ِب
ــــِبــــُع الـــِقـــفـــارا ــــيِء َيــــتَّ َقـــلـــيـــُل الــــ�ــــضَ
َتـــرَهـــُب اأَن ُيــ�ــضــارا ِبــ�ــَضــقِّ الــَنــفــ�ــِض 
ــهــِل َوتــيــِنــهــا َتــخــ�ــضــى الـــِغـــرارا ِبــ�ــضَ
ُخــــوارا اأَو  ــِة  ــريــَم ــالــ�ــضَ ِب َغـــمـــاِغـــَم 
ــــــــُدُه ِمــــــــــرارا ِتــــــــهــــــــا َتــــــــَعــــــــهَّ ِبــــــــِدرَّ
ــِدَك الُغبارا َحــديــَث الــَعــهــِد َقــد �ــَض
ـــــِه الـــُغـــلـــمـــاُن َتـــقـــَتـــِحـــُم الـــَخـــبـــارا ِب
َوالَفقار)61( الــَخــواِنــَف  َقــواِئــَمــهــا 

ـــفـــعـــاَء راَحـــــت ــــــريــــــَدًة �ـــضَ َكــــــــــاأَنَّ َف
َلـــهـــا ِبــــُدخــــوِل َحــــوَمــــَل َبـــحـــَزِجـــيٌّ
َيرُقُد َحيُث ُي�ضحي َكلَوِن الأَر�ِض 
َخــلــيــٌع  َوَراأى  َيـــِئـــل  َفـــلَـــم  ـــيـــِه  ـــلَ َع
ـــنـــاأى ـــــِه َوَحـــــيـــــُث َت ـــــي ـــَحـــّريـــهـــا اإَِل َت
ـــــتـــــُه اأََت ــــنــــاً  ــــَب َل ـــــــُه  َل ــــت  ــــَع َجــــَم اإِذا 
�ــضــَغــت َفــاأَ ِمــنــُه  �َضمُعها  َفـــاأَوَجـــ�ـــَض 
ــَحــيــُث كــاَنــت َفــطــاَفــت ِبــالــَهــبــيــِر ِب
ــيــُث كــــاَن َدمــــاً َوَمــ�ــضــكــاً َفـــالَقـــت َح
ــهــاِب َرمــــى ِعــ�ــضــاًء ـــراَحـــت َكــالــ�ــضِ َف
ــعــاَرت ــَت ــــــاأَنَّ راِحـــلَـــتـــي ِا�ــض َفــِتــلــَك َك



املها في »حومل« عند الشعراء - دراسة حتليلية

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

60

جـــــذور

فجعلت تتحرى عنه، وتخ�صى اأن تناأى عنه خوًفا اأن ي�صاب باأذى، وحين 
لبنها  يقل  اأن  خوًفا  وتر�صعه؛  ولدها  اإلى  ترجع  ب�صرعها  لبنها  يجتمع 
وينفد، فتن�صت لت�صمع له �صوًتا اأو خواًرا في منقطع الرمل، ثم تطوف 
اإل بقايا دم  في الأر�س التي كانت تعهده فيها حينما تر�صعه فلم تجد 
وجلد مخ�صب بدم طري قد عاله الغبار، وحينئٍذ عرفت ما األم بولدها، 
الأر�س  تقتحم  وهي  م�صاء،  الغلمان  يرميه  الذي  ال�صهاب  مثل  فاأدبرت 
ال�صلبة، ثم يردف ال�صاعر هذا بت�صبيه ناقته في �صرعتها ب�صرعة هذه 

البقرة الوح�صية اأثناء خوفها وهروبها، وكاأنها ا�صتعارت قوائمها.
الطبيعة  تبرز  كما  بالمها،  وحومل  الدخول  �صورة  ترتبط  ثم  ومن 
التي  والتلعات  الهبير(،  )ال�صريمة،  قوله:  في  الرمال  مثل:  ال�صامته، 

تبدو ب�صكل مبا�صر في و�صف حومل.  
�ضــراع المهـــا:

جاءت لوحة ال�صيد مفعمة بال�صراع بين ال�صائد والطريدة؛ ذلك 
لأنه مثل واجهة من واجهات البيئة الجاهلية، ومظهرًا من مظاهر حيوية 
البادية)62(،  الفني والجتماعي في حياة  ن�صاطهم  العرب، ودلياًل على 
والعواطف  البيئة  ت�صوير  م�صاهد  من  م�صهًدا  الت�صوير  هذا  ويعك�س 
الفردية)63(، وقد اتخذ ال�صعراء القدامى من هذا الم�صهد ال�صراع الذي 
يعد جزًءا مهًما في لوحة ال�صيد وو�صيلة من و�صائله التعبيرية في القفز 
المو�صوعات  اأو  منها  يعاني  التي  الظروف  من  ومواقفه  انطباعاته  اإلى 
في  اأم  الهجاء  في  اأم  المدح  في  اأكانت  �صواء  عنها  الحديث  يروم  التي 

الرثاء اأم في الفخر)64(.
الجزيرة  في  ال�صحراوية  للحياة  مميًزا  �صمًتا  ال�صراع  ويعتبر 
ال�صراع  هذا  �صروب  من  �صرب  اإل  الحيواني  ال�صراع  وما  العربية، 
الذي تتج�صد فيه النظرة الفل�صفية لمفهوم الحياة والموت عند العربي 

الجاهلي، الذي يعتبر الموت لغًزا يتمنى لو ا�صتطاع حل رموزه)65(. 
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ولعل الرحلة لدى ال�صعراء هي التي جعلتهم ي�صجلون بع�س المواقف 
وبين  جهة،  من  الوح�صي  والحيوان  ال�صياد  بين  دارت  التي  الدرامية 
من  فيها  المواقف  ه��ذه  اأخ��رى،  جهة  من  الوح�صي  والحيوان  الكالب 
ال�صراع الم�صتعر الذي ل يهداأ ول يخفت، بع�صه خارجي بين الكائنات، 

وبع�صه داخلي تمور به النف�س وتغلي)66(.
ق�صة  �صوى  الوح�صية  البقرة  اأو  الوح�صي،  ال��ث��ور  ق�صة  ولي�صت 
رمزية يتناولها ال�صاعر من هذه ال�صحراء التي ي�صطرب فوق رمالها، 
مخاوفها  في   - الحياة  رحلة   - الرحلة  ه��ذه  عن  ورائها  من  ويتحدث 
وقلقها واطمئنانها واأحالمها، اأو بعبارة اأدق: اإنه ي�صور وقع الحياة على 
مراآة وجدانه ويبين راأيه فيها، ويحدد موقفه منها في اإقبالها العري�س 

واإدبارها القا�صي، وفيها يكون بين الإقبال والإدبار)67(.
وقد دار ال�صراع بين الثور الوح�صي اأو البقرة الوح�صية وال�صياد في 
»حومل«، وكذلك بينها وبين الكالب من جهة القان�س؛ اإذ يخرج بكالبه 
فيهيجها على الثور، وقد يكون ال�صراع حيوانيًا األبته، وذلك بينه وبين 
ال�صباع، والبقرة نف�صها والثور عند التزاوج، و�صنتناول ما يدور من هذه 

ال�صراعات في نطاق حومل.
ونلحظ ال�صراع الأول بين ال�صياد والثور الوح�صي، في بائية »زهير 

ابن اأبي �صلمى«)68(، اإذ يقول:
ـــِه ِبــــَحــــوَمــــَل َربــــــَرُب ـــراعـــي َلــــَهــــٌق ُت
َيـــومـــاً اأُتــــيــــَح َلـــــُه اأَُقـــــيـــــِدُر َجـــاأَنـــُب
ُب ـــرَّ ـــَج ِعـــــزٌّ َوُمـــ�ـــضـــَتـــدُّ الـــِنـــ�ـــضـــاِل ُم
ـــكـــاَرِة ُمــ�ــضــَعــُب ــــِه َكـــــدُم الـــِب َقـــــرٌم ِب
ُب)69( ُمَترَّ ِللَجبيِن  َوكــاٍب  َعِطٌب 

ـــٌع ُمـــَولَّ ـــيـــِن  َت ـــدَّ ُج ذو  اأَم  اأََفـــــــــذاَك 
ـــًة َوِجـــواءهـــا َبــيــنــا ُيــ�ــضــاِحــُك َرمـــلَ
ُه َردَّ ـــَت  ـــمَّ ُث ـــجـــاَل  َف اإَِلــــيــــِه  َقـــ�ـــضـــداً 
ـــُه ـــاأَنَّ ــَل الــَجــبــيــِن َك َفــَتــَركــَنــُه َخــ�ــضِ
ُهــــنَّ ُحـــتـــوَفـــُهـــنَّ َفـــفـــاِئـــٌظ َفــــِابــــَتــــزَّ
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في  ال��ذي  القوائم  المخطط  الأبي�س  الثور  ه��ذا  ي�صف  فال�صاعر 
ظهره خطان تخالف لونه، وهو يرعى م�صروًرا مع قطيع البقر الوح�صي 
هذا  فجال  ق�صيٌر  �صياٌد  اإليه  ق�صد  اإذ  ورمالها؛  »حومل«  منخف�س  في 
الثور، ثم اأخذته العزة بقرنيه اللذين �صبق اأن جربهما في طعن الذئاب 
ب جبينه بدمائها، وهنا ُيظِهر ال�صاعر  والكالب اأكثر من مرة حتى تخ�صّ
اإذا كان  ال�صراع الحيواني الذي انت�صر فيه الثور »ومن عادة ال�صعراء 
ال�صعر مرثية اأو موعظة اأن تكون الكالب هي التي تقتل بقر الوح�س، واإذا 

كان ال�صعر مديًحا اأن تكون الكالب هي المقتولة«)70(.
ثم ي�صبه ال�صاعر هذا الثور بالبعير الفتّي الذي لم ُيْركب ولم ُيْحمل 
يقيد  فلم  يع�صف  لم  لأنه  المطاع؛  �صعب  وهو  للفحولة،  ترك  بل  عليه، 
ولم يربط بزمام، وذلك في القوة وال�صدة وال�صالبة، ثم يختم ال�صاعر 
اأجله حتى تركه ال�صائد طريًحا منكًبا من  الثور ابتزه  باأن هذا  حديثه 
�صهمه، فالموت ابتزه و�صلب اأجله، وهنا انتهى ال�صراع بالفناء والموت 

للثور من قبل ال�صائد.
ال��ث��ور  ه���ذا  تنا�صب  ال��ت��ي  طبيعتها  ف��ي  »ح��وم��ل«  ���ص��ورة  وت��ظ��ه��ر 
الوح�صي)المها(؛ حيث اأثبت ال�صاعر اأن »حومل«  - هنا - مرعى للمها 
تكثر به الرمال والمنخف�صات، وذلك اأثناء �صيده، وهناك رملة تقع في 
اأ�صفل وادي الحمل ت�صمى الآن »نفود الدحي«، في الجهة ال�صرقية منه، 
ورملة اأخرى تقع في الغرب ت�صمى الآن »عرق �صبيع« لكنها بعيدة قلياًل، 
ولكن هناك رمال وعروق رملية تقع قريبة من جبل »ال�صاقب« الذي يعد 
قريبا من الدخول وحومل فيقع في الجهة ال�صمالية الغربية من الحمل، 
�صبيع«،  »ع��روق  ل�  بامتدادها  تقترب  التي  مح�صب«  »ع��روق  اإلى  وتمتد 

وربما تكون هذه اأقرب رملة اإلى »حومل«.
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اأما النوع الثاني من ال�صراع فيدور بين الثور وكالب ال�صيد وهذا 
يظهر عند »�صابئ بن الحارث بن اأرطاة البرجمي«)71(، في و�صف ناقته 
بلد  اإلى  بلد  من  يخرج  الذي  الوح�صي  بالثور  �صرعتها  في  �صبهها  التي 
اأ�صود  بالوجه،  الأنف ول�صق  نا�صٌط، ق�صير  اأر�س، فهو  اإلى  اأر�س  ومن 
وذلك  باأجماد حومل،  ي�صعى  والراأ�س،  والرجلين  اليدين  من  الأط��راف 

في قوله:

فال�صاعر ي�صبه �صرعة ناقته بذكر النعام �صغير الري�س الذي �صعى 
الوح�صي  الثور  ب�صرعة  ي�صبهها  ثم  النهار،  ارتفع  اإذا  النعام  �صغار  مع 
الموجود باأجماد حومل، وهنا ربٌط بين الثور الوح�صي والطبيعة ال�صامتة، 
والمكان الذي اأ�صبح ير�صم كلوحة مرئية، وذلك في ذكر ال�صاعر الدخول 
الذي يقع �صماًل من اأجماد حومل، وهي بداية وادي حومل الذي يمتد من 
الغرب اإلى ال�صرق، في�صور رعيه النبات من اأول الع�صي في اآخر النهار، 
الأر�س  في  م�صرًعا  انحداره  مبيًنا  بالمكان،  ذلك  رابًطا  م�صيره  را�صًما 
الممتدة  ال�صخمة  الرملية  القطع  في  ارتفاعه  ثم  الرمل  ذات  اللينة 
اأرطاة تلفه ريح �صمالية تذري  الثانية بجانب  وتجاوزه الأولى مبيته في 
عليه من قطرات المطر التي ت�صبه قطع اللوؤلوؤ ال�صغار)73(، ثم يردف 

هذا بو�صف المبيت وما مرَّ به عند ال�صباح بقوله:

ِهــَجــفٍّ اأَبـــــوَر اأََلـــيـــِن ريـــَع َفــاأَجــَفــال
ِباأَجماِد َحوَمال اأََحمَّ ال�َضوى َفرداً 
ال َح مو�ضِ ــــَروَّ ـــُدن ُغــــدَوًة َحــّتــى َت َل
اإِلــــى اأَحـــُبـــٍل ِمــنــهــا َوجـــــاَوَز اأَحــُبــال
ال)72( �َضاآِميٌَّة ُتذري الُجماَن الُمَف�ضَّ

َواأَطــــــَول ــيــِه  ــلَ َع ِمــنــهــا  ذًى  اأَ ـــدَّ  اأَ�ـــضَ
هَيال اأَ الَرمِل  َنِعٍج ِمن �ضاِئِن  اإِلى 

َنجا َكــمــا  الــَنــهــاُر  زاَل  اإِذا  َوَتـنجو 
خَن�َض نا�ِضطاً َكاأَّني َك�َضوُت الَرحَل اأَ
َفــراَقــُه ُلعاعاً  َدخوَليها  ِمــن  َرعــى 
ِانَتمى َت  ُثمَّ َوع�ضاِئها  في  َد  َف�َضعَّ
ــُه ــفُّ ــُل ـــبـــاَت اإِلـــــى اأَرطـــــــاِة ِحـــقـــٍف َت َف

ـــُل ِمـــن َوطـــفـــاَء َلـــم َيـــَر َلــيــلَــًة ـــواِئ ُي
ــفــَنــُه ــاِريــاُت ُيــ�ــضِ َوبـــــاَت َوبـــــاَت الــ�ــض
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اأن ال�صاعر ي�صف حال الثور عند المبيت  ويظهر من هذه الأبيات 
حين تكاثفت اأغبا�س الدجى وبداأت قطرات المطر بالنهمار، وتحولت 
المن�صب،  والمطر  الباردة  الريح  هبوب  فيزداد  العنف،  اإلى  الطبيعة 
المالذ  الأرط��ى  �صجرة  وتقف  بالأ�صجار،  الحتماء  اإل��ى  الثور  فيندفع 
العنيفة  العا�صفة  لكن  ال�صلبة،  باأظالفه  كنا�س  تحتها  يحتفر  الوحيد، 
الندى  قطرات  وتاأخذ  الليل،  ب��رودة  وت��زداد  التراب،  من  بناه  ما  تهيل 
اللوؤلوؤ، وتزداد حاله �صوًءا، وتبداأ  تت�صاقط على ظهره كحبات  المتجمد 
وتنك�صف  بالفرج  اهلل  ياأتي  اأن  وما  توؤرقه،  والهواج�س  تداهمه  الهموم 
اأ�صتار الظلمة؛ حتى يظهر ال�صياد العبو�س الأغبر ي�صلي كالبه المدربة، 
فتنطلق وراء الثور الذي يلوذ بالفرار، وما اأن ي�صعر باقترابها من اأكرعه 
قتيل  بين  ما  ويتركها  ونحورها  �صدورها  في  طعًنا  عليها  ينعطف  حتى 

اأَكــَحــال َفــاأَ�ــضــَبــَح  لى نـــاٍر  ـــفَّ �ضَ اأُ�ـــضِ
َواأَجُبال ِعطافاً  ُي�ضلي  َقَن�ٍض  اأَخــو 
ل اأَوَّ ـــرِّ  ـــالـــ�ـــضَ ِب ـــلـــقـــاُهـــنَّ  ـــَي ِل اأَراَد 
ال َتَمهَّ اإِذ  اإِثـــــَرُه  ــيــٍف  �ــضَ َيعا�ضيُب 
َفُيقَتال َيــُكــرَّ  اأَن  ُزلــفــى  الَلِ  اإِلــــى 
ـــاأَقـــَبـــال ـــيـــِه ِكـــبـــريـــاُء َف َكــــريــــٌم َعـــلَ
َواأَعـــــَدل اأََدقَّ  َهــيــجــا  اأَخــــي  ـــالَح  �ـــضِ
ـــد ُعـــلَّ ِمــن اأَجـــواِفـــِهـــنَّ َواأُنــِهــال َوَق
خَول اأَ اأَخَوَل  الَقيِن  �ِضقاَط َحديِد 
ـــيـــِن َحــّتــى َتــَفــلَّــال ِبــــاأَطــــراِف َمـــدِريَّ
يَقال �ضَ َواأَعــطــاُه  َعنُه  ِغمَدُه  َن�ضا 
َتَمهَّال)74( الُبعَد ِمنها  اأَراَد  اإِذا ما 

ــمــا �ــَضــديــَد �ـــَضـــواِد الــحــاِجــَبــيــِن َكــاأَنَّ
ـــًة ـــروِق ُغـــَديَّ ــَحــُه ِعــنــَد الـــ�ـــضُ ــبَّ َفــ�ــضَ
َغــيــَرُه ُيــحــاِولــَن  ل  اأَن  َراأى  َفــلَــّمــا 
ــــهــــا نَّ ـــِه َوَكــــاأَ ـــيَّ َفــــجــــاَل َعـــلـــى َوحـــ�ـــضِ
َيبَتغي الــــَحــــواِريُّ  َكــــرَّ  َكــمــا  َفـــَكـــرَّ 
ـــــــُه ـــــــُه َغــــيــــَر اأَنَّ دَركـــــــَن ــــــــرَّ َومــــــا اأَ َوَك
ِمثلَُه النا�ُض  َيــَر  َلــم  �ِضالحاً  َيــُهــزُّ 
ـــُه اإِذا ِاحــَمــرَّ َروُق َفــمــاَر�ــَضــهــا َحــّتــى 
ــ�ــضــاِقــُط َعــنــُه َروُقــــــُه �ــضــاِريــاِتــهــا ُي
ــُه َفــَظــلَّ �ـــَضـــراَة الـــَيـــوِم َيــطــُعــُن ِظــلَّ
ــِه ــَكــفِّ ِب الـــِحـــمـــَيـــِريِّ  ــيــِف  َكــ�ــَض َوراَح 
َلحِمِه ــَع  مــاِن الــَنــفــ�ــِض  َعــزيــَز  َواآَب 



حمد فهد محمد جنبان القحطاني
20

16
ل 

ري
 إب

ـ -
1ه

43
7 

ب
ج

، ر
 4

3 
دد

لع
ا

65

جـــــذور

المعركة  غبار  من  الثور  ويخرج  اآلم��ه،  يعالج  وجريح  بدمائه،  معفر 
مغتبًطا بانت�صاره)75(.

وتوؤكد م�صاهد ال�صراع في ال�صعر الجاهلي اأن الثور - وكذا البقرة - 
حين يتنبه اإلى الكالب قا�صدة نحوه لم يكن يفزع فزًعا �صديًدا، �صحيح 
اأنه كان يهرب ولكنه هروب اإعرا�س عن قتال ل يعجز عن خو�صه؛ لأنه 
مطاردة  فعند  بمهاجميه،  مقارنة  قرنيه  وق��وة  ج�صده  �صخامة  ي��درك 
الكالب اإياه غير م�صتد في الهرب لثقته بنف�صه، في حين تبدو الكالب 
عليها  فينحو  فجاأة  يقف  اأن  خ�صية  الوجل؛  الخائف  عدو  خلفه  عادية 
بقرنيه، ويبدو اأن طريدة الكالب كانت خ�صيتها نابعة من اإدراك القان�س 
اإياها، فهروبها من الكالب هو في حقيقته هروب من القان�س ذي النبال 
المرهفة؛ لذا تبادر اأوًل اإلى الهرب؛ لتبتعد عن محيط ال�صهام اإلى بقعة 
نائية، وحين تطمئن اإلى بعد الم�صافة التي اجتازوها ت�صعر باأنها قد بلغت 

ماأمنها فتنعطف على الكالب)76(.
ي�صبه  الذي  الوح�صي  الثور  ق�صة  في  العري�صة  الخطوط  هي  هذه 
منهم،  كثير  فيها  ل  وف�صّ بع�صهم،  اخت�صرها  نياقهم،  ال�صعراء  به 
الجزئيات  ف��ي  الخ��ت��الف  م��ن  ال��رغ��م  على  ثابتة  تبقى  �صورتها  لكن 
والتفا�صيل)77(، واإذا اعتقدنا اأن هذه ال�صورة متقاربة عند ال�صعراء في 
ق�صة الثور وال�صراع القائم بينه وبين كالب ال�صيد، اأو القنا�س، فلماذا 
ليكون المكان حومل هو الذي يعتبر رمًزا لحتواء هذه الق�صة المتكررة 
لكن  الأخ��رى،  الق�ص�س  المكان في  يرد ذكر  لم  ال�صعراء؟ فربما  عند 
حومل،  هو  المق�صود  المكان  اأن  ال�صور  خالل  من  ن�صتنتج  اأن  يمكننا 
لت�صابه �صورة المكان بينه وبين غيره من ال�صعراء الذين ب�صطنا القول 
عنهم، حيث احتوت ال�صور على تالٍع ومرتفعات وجباٍل ورماٍل، بالإ�صافة 
اإلى اأن موقعه في و�صط الجزيرة العربية معتدل مناخه وبيئته الجغرافية 
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توؤهله باحتواء هذا ال�صيد، كما يعد ورود هذا النوع من ال�صيد وارتباطه 
»بحومل« ظاهرة �صعرية. 

ناقته  �صبه  حينما  النميري«)78(  »الراعي  قول  الأم��ر  هذا  ويوؤكد 
باله�صب،  المكان  ربط هذا  »حومل«  برمل  يعي�س  الذي  الوح�صي  بالثور 
اله�صب  حمرة  الآن  وت�صمى  الحمل،  وادي  عند  تقع  التي  الجبال  وهي 

»وابدوات«)79(، حيث يقول:

�صامِل(،  الريح  من  ق�سٍّ  )في  قوله:  في  المتحركة  الطبيعة  فنجد 
ا في )رذاذ هوى من ديمة(، اأي:  اأي: في تتابعه وتواليه، كما تبدو اأي�صً
الهوى ال�صاكن مع المطر الذي ل رعد فيه ول برق، كما تناول )الكثيب 
والرمل(، وهذا ما يمثل الطبيعة ال�صامته في الرمل، ولعل هذا المكان 
هو ما تناوله امروؤ القي�س في معلقته، وهو بعالية نجد؛ لربطه باله�صب 

وتو�صح. 
يعي�س  وهو  راحلته  به  �صبه  الذي  الثور  ق�صة  ال�صاعر  يتناول  وهنا 
برمل واأها�صيب حومل، والمطر ينهمر على هذه الرملة من ديمة �صحابة 
لي�س فيها برق ول رعد وتدوم طول يومها دون وبل مطر من�صكب، وهو 
باأنه يتجه لمبيت  ال�صاعر هذا المطر  اإنما ين�صكب على مهل، ثم ي�صبه 
هذا الثور حتى اأ�صبح مثل ق�صمة عطر، يظهر تحديد الزمان وهو الثلث 
للراحة،  الليل  اآخر  ال�صفر من  النا�س في  يبيت  الليل؛ حيث  الأخير من 
وينامون فيه نومة خفيفة، ثم يكملون �صفرهم عند طلوع ال�صبح، وهذا 

الأَ�ضاِفِل عــالــي مــاِئــراِت  الأَ ُجــنــوَح 
اأَها�ضيُب في ِق�ضٍّ ِمَن الريِح �ضاِمِل
َرذاٌذ َهـــوى ِمــن ديــَمــٍة َغــيــِر واِبـــِل
ــَح مــائــِل بــاأحــقــَف مــن اأنـــقـــاِء ُتــ�ــضِ
�ِض قاِفِل)80( َة ِم�ضٍك في ُمَعرَّ َجِديَّ

ُفــوؤاَدُه َيليَن  الالئي  الأَعُظَم  َترى 
َبلَُّه َحوَمَل  َوح�ِض  ِمن  َرَمــٍل  َكــذي 
ــِخــرُّ َعــلــى َمــتــِن الــَكــثــيــِب َوَمــتــُنــُه َت
لبانِه َتــحــَت  الأر�ــــضِ  بــنــاُت  تبيُت 
َكــت فــي َمبيِتِه َحــرَّ الــِقــطــاَر  َكــــاأَنَّ 
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ما �صبه به ال�صاعر مبيت الثور، ثم يكمل ال�صاعر ق�صة هذا الثور وما دار 
بينه وبين كالب ال�صيد من �صراع بقوله:

والأ�صجار  الرمال  منعطفات  بين  ذهب  ال�صبح  طلع  حينما  فالثور 
التي  والقنا�صة  ال�صيد  كالب  من  عدد  اأث��اره  ال�صحى  وفي  بها،  التي 
باأوائل  الفتك  نف�صه  وفي  منه  قربت  حتى  فاأب�صرها  النبال،  باأيديها 
كالب ال�صيد، واأخذته العزة ومنعه عن الفرار ما لديه من قوة في قرنه 
الأ�صود الحاد، وهنا �صبهه ال�صاعر بالرمح الطويل، و�صبه راأ�س قرنه حين 
القوة  ت�صبيهات  ال�صاعر  يكثف  ثم  الرماح،  بن�صال  الكالب  اأوائل  طعنه 
والنت�صار عند الثور، فيقول: كاأنه عندما فتك بكالب ال�صيد �صاحب ثاأر 
َة ال�صجاع المقاتل، ثم يبداأ  وعداوة، تذكر ما م�صى من اآلم َفَكرَّ عليها كرَّ
بانق�صا�س  وي�صبهه  بها،  وفتكه  الكالب  على  انق�صا�صه  ي�صف  ال�صاعر 
وهنا  الليل،  اآخر  ماء مهراق  بو�صطه  الذي  والرعد  البرق  ال�صحاب ذي 
ال�صبه بالبرق  ال�صبه بال�صحاب وهو الكبر والقوة، كما يبرز  يظهر وجه 
والرعد وهو ال�صرعة وال�صوت المخيف، الذي ي�صدر من جلجلة الأر�س 
في �صرعته في النق�صا�س، كما يوحي �صب الماء من ال�صحابة بالعطاء، 

َفالَخماِئِل الِلوى  َبيَن  �ضاِلكاً  َغدا 
ِكـــالٍب َونــاِبــِل �ــَضــطــاِئــُب �َضّتى ِمــن 
ِلـــالأَواِئـــِل ٌة  َكــــرَّ ِمــنــُه  الَنف�ِض  َوفـــي 
َوعـــاِمـــِل �ــَضــبــاٍة  ذي  لٍة  ِبـــاأَ�ـــضـــَحـــَم 
ِل َعلى َعَجٍل ِمن �َضلَهٍب َغيِر نا�ضِ
الُمقاِتِل الــَكــريــِم  َكــــّراِت  َكـــرَّ  َوَقـــد 
َعلى الأَجَنِب الُق�ضوى َهزيَز الُمغاِوِل
اللَيِل جاِفِل)81( اآِخَر  َجهاٍم  ُفروَج 

ـــّمـــا َتـــَجـــّلـــى َلـــيـــُلـــُه َعــــن َنــــهــــاِرِه َفـــلَ
حى ـــلَـــِت ال�ضُ َتـــَرجَّ ــا  ــّم َل ِبـــِه  َفـــهـــاَج 
َتــقــاَرَبــت ذا مــا  اإِ ــَرهــا َحــّتــى  َفــاأَبــ�ــضَ
َحمى الأَنَف ِمن َبع�ِض الِفراِر َفذاَدها
َق َبــيــَن الــ�ــضــاِبــقــيــَن ِبــَطــعــَنــٍة َفـــَفـــرَّ
ــَر مــا َم�ضى ــَذكَّ َفــكــاَن َكــذي َتــبــٍل َت
َوَينَتحي الــِحــبــاِل  ـــاأَطـــراِف  ِب ــُهــزُّ  َي
َمــتــُنــُه َتـــَخـــلَّـــَل  ُدرِّيٌّ  ِانـــَقـــ�ـــضَّ  ــمــا  َك
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لكنه هنا عك�س الرحمة، وربما ق�صد به العذاب، فالعطاء الذي ينتج عن 
الثور بكثرة القتل ونزيف الدماء في الكالب، وهذا يعك�س انت�صار الثور 
على الكالب؛ فو�صف المعركة وال�صراع لم يكن ك�صابقه، واإنما ظهر عند 
الثور بالنق�صا�س المبا�صر الذي برز عنده من معرفته بقوته واإمكاناته 

التي يدركها، والتي اأ�صرنا اإليها في المثال ال�صابق.            
رمز الموت والهالك:

اأن  اإلى  وانتهى  وتاأمله،  فيه  وفكر  الموت،  عند  الجاهلي  وقف  لقد 
الموت حقيقة محتومة، َوَم�صرٌع لبد من وروده، طال العمر اأم ق�صر، كما 
اأن الموت انقطاع لهذه ال�صل�صلة المت�صلة من الأيام والليالي التي ت�صمى 
الحياة)82(، وقد تكون م�صكلة الموت من اأعقد الم�صكالت واأغم�صها على 

الرغم من روؤية الموتى روؤية العين)83(.
�صاعًة  ا  التي مطلعها )خليلي غ�صَّ الجعدي«  »النابغة  وتعدُّ ق�صيدة 
وتهجرا( من الق�صائد الجيدة في ديوان �صعراء العرب وتنبع عظمتها 
من مدح "النابغة الجعدي" ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، وتعد هذه 
الق�صيدة من اأولى ق�صائد مديح ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم -، 

وقد ن�صج ال�صعراء من مداح ر�صول اهلل على منوالها وزًنا وروًيا)84(.
ا ن�صج �صاعرنا من ق�صة رائعة عن البقرة الوح�صية  هذا ف�صاًل عمَّ
ال�صاعر  اأن  في  �صك  ل  التي  حومل  في  وتدور  تبداأ  التي  ال�صيد  وق�صة 
من ال�صعراء الذين وفدو اإلى بالد الحيرة وعرف المناذرة حينما مدح 
)المنذر بن امرئ القي�س بن عمرو بن عدي هو ابن اخت ابن جذيمة 

الأبر�س ملك المناذرة كان عنده ونلمح ذلك في قوله:

ب به؛ لأنه اأحرق من بني  ومحرق لقب امرئ القي�س اأبي المنذر ُلقِّ
البراجم وامراأٍة من  اأكملهم برجل من  دارم ثمانية وت�صعين رجاًل، ثم 

اأرى اليوم منهم ظاهر الأر�ض مقفر)85( بــن محرٍق الــمــنــذر  نــدامــاي عند 
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ليع�صدوا  الماأ�صاوية  ال��ح��وادث  �صوى  ي�صتح�صرون  ل  فال�صعراء 
روؤيتهم القائلة اأن الكون المحيط ل يعدو اأن يكون �صفًرا ماأ�صاوًيا نهايته 
التال�صي والفناء)87(، ولعل »القلق الذي يوحي بعمق اأن الفناء يترب�س 
اأخذهم  الذين  اأ�صدقائه  مع  وحاله  ال�صاعر  عند  يبرز  بالإن�صان«)88( 
الموت عنه، وهو ليزال باقًيا حيًّا، وهذا لم يدم له؛ اإذ قال: اإن عمري 
الدلء  يهيئ  الماء  اإلى  بالمتقدم  وحاله  في�صبه حالهم  بعدهم،  يدم  لم 
قطعتها  التي  بالأر�س  وي�صبهها  عنها،  ويرحل  يدبر  ثم  الحيا�س  ويملى 
ناقة �صامر ظهرها مرتفع، وي�صبهها بالأر�س الخ�صراء التي تجل�س فترة 
على  يقوم  بت�صبيه طويل  ذلك  يردف  نراه  ثم  ربيعها،  ويجف  تمحل  ثم 
الق�صة ال�صعرية - في بقرة حومل الوح�صية مع ولدها - التي جعلها رمًزا 

للهالك والموت في قوله:  

بني نه�صل. ومما يدل على اأن ال�صاعر راأى »حومل« حينما و�صف ال�صيد 
وبقرها الوح�صي فاتخذه رمًزا للهالك والموت وذلك في قوله:

اأَناَمت َلَدى الَذيَنيِن ِبالفاِف ُجوؤَذرا
يِه ال�َضياِطيُن َنه�َضرا حري�ضاً ُت�َضمِّ
را وَّ َت�ضَ َمــا  اإِذا  ُفـــوُه  الَع�ضا  َك�ِضقِّ 
اأَخو َقَن�ٍض ُيم�ضي وُي�ضبُح ُمفِطرا
َفَفرَفرا ِمنُه  الَقلِب  َمكاَن  اأَ�ــضــاَب 

ٍة ُحــرَّ َحــوَمــَل  َوح�ِض  ِمــن  َكنا�ِضَطٍة 
َراأَى َحيُث اأَم�ضى اأَطلَ�َض اللَوِن باِئ�ضاً
َطِويُل الَقرا عاِري الأَ�ضاجِع �ضاِحٌب
ـــيـــِر َحـــــِديـــــَدٍة ـــَغ ــــيــــِه ِب ــــبــــاَت ُيــــَذكِّ َف
َكــت َتــَحــرَّ ُكــراعــاً  ِمــنــُه  َراأَى  مــا  اإَِذا 

را اأَُعمَّ ن  اأَ َبعَدُهم  رُجو  اأَ َواأَ�ضَبحُت 
ــتــمــرَّ فــــاأَدَبــــرا َدعــــا راِعــــيــــاً ثــــمَّ ِا�ــض
الَقرا ُم�َضاَنَدٍة  بــُحــرُجــوٍج  َقَطعُت 
ــــرا ــكــوى اآَهــــــًة َوَتــــَذمُّ �ــضــَن �ــَض ُيــعــرِّ
َفُتخِرُجُه ِمنُه َواإِن كاَن ُمظِهرا)86(

ِل�َضبِيِلِهم وا  َم�ضَ اأَخــدانــي  اأُوَلــِئــَك 
فــــاِرٍط َكــــَدعــــَوِة  اإِلَّ  ُعـــُمـــري  َوَمـــــا 

ٍة          َمِري�ضَ ِريــٍح  َن�ضُج  َعليها  َواأَر�ـــضٍ 
َمــروٍج َطــُروٍج َتبَعُث الــُورَق َبعَدما
ــِريــِم ِكــنــا�ــَضــُه ــعــُفــوَر الــ�ــضَ َوَتــبــَتــزُّ َي
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فال�صاعر �صبه حاله مع اأ�صدقائه بحال هذه البقرة الحرة المفردة 
حين  فراأى  ال�صيف،  وقت  في  )الذينين(  ب�  ولدها  تاركة  بحومل  التي 
اأم�صى ذئًبا خبيًثا، وقيل: ابن الذئب من ال�صبعة، طويل الظهر وعروق 
فبات  الجوع،  يع�صه  عندما  الم�صقوقة  الع�صا  ي�صبه  فمه  والكف،  اليد 
يذكي ولد البقرة من دون حديدة، واإنما باأنيابه، ثم ي�صف ال�صاعر حالة 
قُه  ُه ومزَّ قتله لولد البقرة، فيذكر اأنها كلما تحركت قائمة من قوائمه ع�صَّ
ا قدمت اأمه للمكان الذي عهدته فيه لم  حتى ت�صكن حركته ويموت، ولمَّ
فيه  لما  الفتات  ببرقع  اأ�صبه  وخ��ًدا  اأحمر،  بدم  معبوًطا  جلًدا  اإل  تجد 
اإل قوائمها وخدودها  ال�صواد والبيا�س، وبقر الوح�س ل �صواد فيها  من 

ا قرنين �صغيرين لم يق�صرا. واأكفالها، ووجدت اأي�صً
لها عقلها  فلما رجع  اأ�صابها،  الذي  الحزن  الألم من  �صدة  فذاقت 
ووعيها؛ حيث لم تتذكر �صيًئا بالمكان طافت ثالثة اأيام وليلة، ثم تركت 
المكان، ف� »م�صهد ال�صراع قام على اأ�صلوب درامي تراجيدي؛ مهيًئا لهذا 
ال�صراع و�صائله كافة من الحركة والإثارة، وتنامي الأحداث وا�صتدادها؛ 
لنقل  اأو  الأح��داث،  نهاية  في  الحل  وتقديم  النفراج  يكون  ما  غالًبا  اإذ 
وثور  الوح�صية  البقرة  ال�صعراء  اأظهر  وقد  الحدث«)90(،  تنامي  في قمة 
حركة  عن  والبتعاد  الخلوة  توؤثر  م�صالمة  حيوانات  والظليم  الوح�س، 
الإن�صان واأنظاره، وقد توؤثر التعاي�س ال�صلمي، وا�صًفا بوؤ�صها واأ�صاها على 
بني جن�صها، وحنينها اإلى ولدها الميت الذي فجعت به في و�صف وجداني 
ًرا الثكل والفراق والبعاد)91(، ثم ينتقل ال�صاعر لو�صف حال  رائع م�صوِّ

البقرة الوح�صية بعد هذا الألم من الحزن الذي األم بها، فيقول:

اإِهاباً َوَمعُبوطاً ِمن الَجوِف اأَحَمرا
ــرا َتــَقــ�ــضَّ اأَن  َيـــعـــُدَوا  ــّمــا  َل َوَروَقـــيـــِن 
ــرا ــهــا ُمــَتــَذكَّ ــيــهــا َوَلــــم َيـــُتـــرك َل اإِل
َوكاَن الَنكيُر اأَن ُت�ضِيَف َوَتجاأَرا)89(

َمعَهٍد اأَحــــَدِث  ِعــنــَد  َبياناً  َفــاَلَقــت 
ــٍع َوَخــــــــّداً َكـــُبـــرُقـــوِع الـــَفـــتـــاِة ُمــلَــمَّ
ها ُلبُّ وِارَتــــدَّ  الــبــاأَ�ــَض  �َضقاَها  َفــلـَـّمــا 
ــــوٍم َوَلــيــلــٍة ــيــَن َي َفــطــافــت ثــالثــاً َب
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اإلى قطيع  باتت  الثوب، وقد  �صبهها بطي  التي  وفيها ي�صف بطنها 
ظبي  مبيت  مكان  في  جاءت  ثم  الرمل،  في  الوح�صي  البقر  من  اأبي�س 
دافئ بجذع اأرطاة بها حفرة كبيرة، وقام بالمبيت بها اآخر الليل، وزخات 
اأداة تن�صج بها  ُم�صّبًها بالمدرات - وهي  المطر تجري مع راأ�س قرنيها 
ال�صعر  بيوت  منها  ع  نَّ ُت�صَ خيوط  �صكل  على  وال�صعر  ال�صوف  الن�صاء 
القديم-  الع�صر  في  الحياة  اأدوات  من  ذلك  وغير  والألحفة  والحبال 
اللذين  القرنين  هذين  مع  تت�صاقط  الماء  قطرات  كاأن  ال�صاعر  فيقول 
وتفرق،  �صلكه  انقطع  الذي  اللوؤلوؤ  مثل  المركوزتين  المدراتين  ي�صبهان 
ال�صحاب  وك��اأن  ظهر،  اإذا  العبور(  )ال�صعرى  ي�صمى  نجم  مثل  فيتالألأ 

العالي اأو المطر الغزير دونه، ثم انق�صع وظهر.
البقرة  ه��ذه  ح��ال  و�صف  اإل��ى  الو�صف  ه��ذا  م��ن  ال�صاعر  وينتقل 
الوح�صية في �صباح تلك الليلة، وما حدث لها مع حيوان اآخر وهو الثور 
اأ�صبه  الذي  فكثر كالمه  مكانها،  واأثارها من  اإليها  قدم  الذي  الوح�صي 
ال�صاعر  ي�صفه  ثم  والن�صرة،  ال�صت�صافة  يطلب  حينما  الرومي  بربرة 
باأنه دقيق ال�صاقين �صريع، رعى اأ�صهر ال�صيف بالمنخف�صات في قوله:         

ثم يكمل ال�صاعر و�صف حال هذا الثور مع هذه البقرة التي كانت 
األم الحزن والتغيير، فاأ�صبح  ه؛ ليبرز فحولته حيث لم يظهر عليها  همَّ

ينف�س راأ�صه كفحل كبير مكرم �صخم ت�صول له الإبل، في قوله:

اأعَفرا الَرمِل  َنِعٍج ِمن �ضاِئِن  اإِلى 
َتــــَبــــّواأُ ِمــنــهــا اآِخـــــَر الــلــيــِل ُمــجــَفــرا
را َفــَتــحــدَّ �ِضلِكِه  َجـــَرى فــي  ُجــمــاٌن 
را)92( َفَتَح�ضَّ ُدوَنــهــا  َعــمــاٌء  َوكـــاَن 

َرعى ِبِجواِء الِجنِّ بال�َضيِف اأَ�ضُهرا
َبرَبرا ال�َضم�ِض  َمطِلَع  راآَهـــا  َفلَّما 
َعلى َغيِر ُجرٍم فِا�ضَت�ضاَف ِلُين�َضرا)93(

ـــــاأَنَّ َبــطــَنــهــا َطـــيُّ َريــَطــٍة ــت َك ــاَت ــَب َف
ِكنا�ضها ُتــثــيــُر  رَطـــــــاٍة  اأَ ِدفِء  اإِلــــى 
ــُه َيــــِزلُّ الــَنــدى َعــن ِمــدرَبــيــهــا َكــاأَنَّ
َبــَدت اإِذا  الَعُبوِر  كال�ِضعرى  َتـــالأَلأَ 

�ضاِبٌح الــَقــواِئــِم  ُحم�ُض  َفــَهــاَيــَجــهــا 
ــِه ــمــاِئ ــــِه َو�ــَض ــهــا ِمـــن اأَر�ــــضِ اأُِتــــيــــَح َل
ـــّي اأُوِجـــــَع َظــهــُرُه َكـــَبـــرَبـــَرِة الـــُروِم



املها في »حومل« عند الشعراء - دراسة حتليلية

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

72

جـــــذور

لكن هذه البقرة لم تقبله، وكرهته كما كرهت ال�صبع الذي افتر�س 
ولدها فجالت �صعًيا مثل �صرعة الريح حتى تكدر ال�صماء بغبار قوائمها، 
فلما راأى اأنه لم ي�صادف فوؤادها تركها واتجه لطلب الكالأ من الخزامى 

واأنواع الربيع، وذلك في قوله:

فنجد اأن ال�صاعر رمز بهذه الق�صة عن الموت والهالك الذي �صبهه 
والذئب، وق�صتها مع  ولدها  البقرة مع  الزائل، فهو كق�صة هذه  بعمره 
فقد  ولدها،  مقتل  بعد  الأرط��اة  نومها في جنب  الوح�صي �صبيحة  الثور 
عليه،  �صاهًدا  اأ�صبحت  التي  الق�صة  هذه  خالل  من  الزمن  اإل��ى  اأ�صار 
وهي اأ�صل �صبيه لكثير من هذه الق�ص�س التي تتكرر مع ال�صيد والبقر 

الوح�صي ومع ال�صباع وال�صيادين والثيران. 
ولكن هذه الق�صة التي قامت على الزمن المفتوح في تكرارها ما 
هي اإل رمز عن هذا الهالك الذي �صبه به حاله في هذه الدنيا بالفناء 
وكل �صيء له نهاية، ولكن هذه الق�صة ال�صعرية قامت على زمن محدد 
ت�صكل في اأربعة اأيام، ولعل توقف الزمن قام على الو�صف الذي اأحدث 
تباطوؤًا في الق�صة التي اأ�صبهت الدراما الكوميدية من وجود �صخ�صيات 
واأحداث وزمان ومكان، فتمثلت ال�صخ�صيات في البقرة الوح�صية وولدها 

ــرا ــيِّ ــَغ ــَت َوَلـــــم َيـــــَر َغـــّمـــاً ِعـــنـــَدهـــا ُم
را)94( َكما َخيَّ�َض الَو�ضُع الَفِنيَق الُمَجفَّ

ــّمــا َراآهــــا كــاَنــِت الــَهــمَّ والــَهــوى َفــلَ
َفباَهى َكَفحِل ال�ِضوِل َينُف�ُض َراأ�َضُه

َواأَهــَجــرا اأََطــــمَّ  اأَو  وُبغ�ضاً  �ِضقاقاً 
َخذاِريُف َتذِري �ضاِطَع اللَوِن اأَكَدرا
َوَعــَنــَبــرا ِم�ضكاً  َيــبــَتــاعــاِن  ِبـــداِريـــَن 
ــرا َوكـــــاَن الـــِنـــكـــاُح َخـــيـــُرُه مـــا َتــَيــ�ــضَّ
را)95( َوَروَقِية ِربِعيَّ الُخَزاَمى الُمَنوَّ

ِبكَرها ا�ضطاَد  كالَّذي  اإِليها  َفكاَن 
ــهــا ــاأَنَّ َك ِخـــفـــاٌف  ُروٌح  ــهــا  ِب َوجـــاَلـــت 
ِلحاُهماَ ُزبٍّ  ــيــِن  ِهــنــِدبَّ ــاأَ�ــضــَداِف  َك
ُفوؤاَدها ُي�ضاِدف  َلم  اأَن  َراأَى  َفلَّما 
ِفيَحَة َوجِهِه َك�ضا َجذُب ِرجلَيها �ضَ
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وال�صبع والثور، والبطل البقرة الوح�صية، والأحداث )مقتل ولد البقرة، 
وقدوم الثور(، والزمان كان في خم�صة اأيام اليوم الأول مقتل ولد البقرة 
والأيام الثالثة التي بعده هي التي طافت فيها البقرة، واليوم الخام�س 
»حومل«  على  فا�صتند  المكان  اأم��ا  الوح�صي،  الثور  قابلت  حينما  ك��ان 

المكان)96(، والرمل والأرطاة والمنخف�صات وغيرها.
وقد ت�صكلت هذه الق�صة في اأكثر من اثنين وع�صرين بيًتا، وقف فيها 
بليغ  ت�صبيه  من  مكثفة  �صعرية  لغة  على  قامت  �صعرية  ق�صة  في  الزمن 
وا�صتعارة واأغرا�س بالغية اأخرى، وغيرها من اأدوات البناء الفني، وهي 

ل تخلو من عنا�صر الت�صويق و�صهولة التراكيب واللغة العالية. 
ت�صبيه  منها:  كثيرة  موا�صع  في  م�صبًها  الوح�صي  البقر  جاء  وقد 
قرونه برجال معهم رماح، وت�صبيهها بالرمح الطويل، وت�صبيه راأ�س قرنه 
بن�صل ال�صيف، وت�صبيه الثور بالبعير الفتّي، وت�صبيهه بالفار�س ال�صجاع 
البقر به؛ كان  التي وردت في ت�صبيه  الت�صبيهات  المقاتل- ومعظم هذه 
للدللة على القوة وال�صجاعة ومقدرته على خو�س ال�صراع �صواء اأكان مع 
ال�صباع اأم مع كالب ال�صيد، بل نجده قد تجراأ على ال�صائد نف�صه - ومن 
هذه الت�صبيهات ت�صبيه انعطاف البقرة على ولدها بحني ال�صانع ال�صوار 

على يد المراأة.
المحبوبة  ت�صبيه  في  وذلك  كثيًرا،  به  م�صبًها  الوح�صي  البقر  وجاء 
بولد البقرة، وت�صبيه الناقة في �صرعتها بالبقرة الوح�صية اأو الثور اأثناء 
اأو الثور على  خوفهما وهروبهما، - ووجه ال�صبه في ذلك مقدرة البقرة 
�صدة التحمل والقوة وال�صرعة وكثرة الفواجع- وت�صبيه حال ال�صاعر مع 
اأ�صدقائه بحال البقرة وولدها مع ال�صباع، والوجه في ذلك الموت والفناء.
َد ذكر الأ�صماء الدالة على البقرة �صواء اأكان ذلك باأ�صمائها اأم  وتعدَّ
ب�صفاتها، فكثر ورود )اأحم ال�صوى، �صفع الخدود، نا�صط، اأخن�س، وح�س، 



املها في »حومل« عند الشعراء - دراسة حتليلية

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

74

جـــــذور

الوح�صي  البقر  بها  تميز  التي  الدللت  اأ�صهر  ومن  المها(،  �صاة،  نعاج، 
والأجماد،  الرمال  في  وعي�صه  ال�صرعة،  النفراد،  الخدود،  و�صفع  قرناه 
ثم مطاردة  والمطر  البرد  تحمله  و�صدة  الأرط��ى،  نبات  معه  ارتبط  كما 

كالب ال�صيد، وال�صائد بالإ�صافة اإلى ال�صباع التي فجعته باأكل ولده. 
الخاتمــــــة:

تو�صلت الدرا�صة اإلى ك�صف عدد من النتائج التي ظهرت منُذ الوهلة 
الأولى في البحث، ففي التمهيد يظهر التعرف على »حومل« وموقعه واأبرز 
جوانبه من خالل الواقع التاريخي والتراث الأدبي، وكذلك معرفة البقرة 
الوح�صية اأو الثور الوح�صي، واأهم �صفاتها وطبيعتها واأ�صمائها التي تعد 

منها الو�صيحي والمهاة والنعاج وال�صاة وغيرها. 
وقد بدا من الدرا�صة عبقرية المكان واأهميته وارتباطه ب�صيد المها، 
فنرى مرة حومل حقيقة، وذلك باكت�صاف اأجزاء جديدة من الأمكنة من 
والأها�صيب  والرمال  والأجماد  التلعات  مثل  ال�صامتة  الطبيعة  خالل 
وغيرها، بالإ�صافة اإلى كثير من النباتات اأمثال الأرطى والغ�صى، ومرة 
نجد حومل المتخيلة مع المكان الحقيقي، وتمثل ذلك في بكاء ال�صعراء 
و�صف  اأب��رزت  كما  والناقة،  بالمحبوبة  المها  وت�صبيههم  الأط��الل  على 

الرحلة حقائق واأجزاء من »حومل« الحقيقية عند ال�صعراء.
وقد جاء البقر الوح�صي مذكًرا وموؤنًثا، كبيًرا و�صغيًرا، بالت�صريح و 
الترميز، ا�صًما و و�صًفا، مجاًزا وحقيقة، وقد يذكر -اأحياًنا- ع�صو من 

اأع�صائه اأو �صفة من �صفاته.
ه به ال�صعراء  وفي الق�صة ال�صعرية تبرز �صورة ولد البقرة الذي �صبَّ
ا ك�صفت �صرعة البقرة الوح�صية  المحبوبة في جماله ولطفه ولعبه، واأي�صً
في  وذلك  قتياًل،  ولدها  اأردى  الذي  القنا�س  من  وتخاف  تفزع  حينما 

ت�صبيه ال�صعراء �صرعة الراحلة عندهم بحال هذه البقرة.
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اأما ال�صراع فقد تعدد، فنراه تارة بين البقرة الوح�صية اأو الثور وبين 
ال�صائد وكالب ال�صيد وال�صباع، وتارة دار بين البقرة الوح�صية والثور 
اأثناء الحديث  اأبرزتها الدرا�صة في  من اأجل التزاوج، وثمة نتائج عدة  

عن ال�صراع، اأهمها:
- القوة البارزة في الثور والبقرة الوح�صية والمتمثلة في القرنين اللذين 
اأ�صبها الرماح، وال�صجاعة، ومعرفة اإدارة المعركة من كر وفر، و�صدة 

التحمل وقوة الباأ�س.
- القوة المعنوية المتمثلة عند الثور والبقرة، وذلك في الطراد بالكالب 
اأثبتت قوة حد�س وحذر هذا  والتي  ال�صائد،  بها عن �صهام  لالبتعاد 
ورقتها في عدة موا�صع،  ا- عطفها  -اأي�صً ويظهر  ال�صيد،  النوع من 

كظهور روح الأمومة في العطف على ولدها والخوف عليه ومتابعته.
اأحياًنا  والبقاء  الأم��ان  وطلب  والفناء،  للموت  الق�ص�س  هذه  رمزت   -

كثيرة.
التي  الجتماعية  الحياة  لظروف  ال�صعراء  عند  الق�ص�س  هذه  ترمز   -

اأ�صبهت طباع هذا البقر وظروف حياته.
- ك�صف هذا ال�صراع الكثير من الأماكن وبع�س �صفات البقر الوح�صي.

- وّثق هذا ال�صراع الكثير من الأماكن وحافظ على اأ�صمائها بحدودها 
الجغرافية وبيئتها المناخية، عك�س هذا ال�صيد الذي تمثل في ذكريات 

خلت لعقود من الزمن.
اإلى روح العربي وخيالته واأ�صلوبه الق�ص�صي الذي  - رمز هذا المكان 
ارتبط بروح ال�صيد، كما رمز »حومل« اإلى الأهل في اأي مكان كان، 

كما ظهر ذلك عند �صعراء الع�صر الأموي وغيرهم.
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الهوامــــ�ض

عبداهلل بن عبد العزيز البكري الأندل�صي)ت 487ه�(، معجم ما ا�صتعجم من اأ�صماء   )1(
�س477،  ج1،  بيروت،  الكتب،  عالم  ال�صقا،  م�صطفى   : تحقيق  والموا�صع،  البالد 
وينظر: عبد القادر بن عمر البغدادي )1030ه�/ 1093ه�(، خزانة الأدب ولب لباب 
ل�صان العرب، تحقيق عبد ال�صالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط1، 1403ه�، 

ج11، �س 19.
ياقوت بن عبداهلل الحموي الرومي البغدادي)ت: 626ه�(، معجم البلدان، دار �صادر،   )2(

بيروت، ج 2، �س 325.
ل�صان  711ه�(،  )ت:  الم�صري  الإفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال   )3(

العرب، دار �صادر، بيروت، ج11، �س 182، مادة حمل.
182، مادة:  ابن منظور الإفريقي الم�صري، ل�صان العرب، م�صدر �صابق، ج11، �س   )4(
من  العرو�س  تاج  1205ه�(،  )ت:  الزبيدي  الح�صيني  مرت�صى  محمد  وانظر:  حمل؛ 
محمد  ال�صالم  عبد  راجعه:  الطناحي،  محمد  محمود  تحقيق:  القامو�س،  جواهر 

هارون، وزارة الإعالم بالكويت، 1413ه�، ج 28، �س 354.
محمد بن عبداهلل بن بليهد، الجغرافية الأدبية، مرجع �صابق، ج 1، �س 43.  )5(

�صعد بن عبد اهلل بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبالد العربية ال�صعودية، عالية نجد،   )6(
من�صورات دار اليمامة للبحث والترجمة والن�صر، الريا�س، ق 1، �س 434.

ال�صابق، ق 1، �س 435.  )7(
علي بن اإ�صماعيل ابن �صيده، )ت: 457ه�(، المخ�ص�س، دار الكتب العلمية، بيروت،   )8(

لبنان، ال�صفر الثامن، �س 35.
ابن منظور  وينظر:  37؛  الثامن، �س  ال�صفر  �صابق،  المخ�ص�س، م�صدر  �صيده،  ابن   )9(
ال�صادق  ومحمد  الوهاب،  عبد  محمد  اأمين  ت�صحيح:  العرب،  ل�صان  711ه�(،  )ت: 
 ،3 ط  لبنان،  بيروت  العربي،  التاريخ  موؤ�ص�صة  العربي،  التراث  اإحياء  دار  العبيدي، 
1419ه�، 1999م، ج 14، �س 198، مادة: نعج، وقد اختلفت الطبعة ب�صبب توفر اأجزاء 

من المعجم بطبعة والأخرى بطبعة ثانية.
ابن �صيده، المخ�ص�س، م�صدر �صابق، ال�صفر الثامن، �س 37؛ وينظر: محمد مرت�صى   )10(
الح�صيني الزبيدي، )ت: 1205ه�(، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، تحقيق: ح�صين 

ن�صار، مطبعة حكومة الكويت، 1369ه�، 1969م، ج 6، �س 242.
محمد مرت�صى الح�صيني الزبيدي، )ت: 1205ه�(، تاج العرو�س من جواهر القامو�س،   )11(

تحقيق: ح�صين ن�صار، م�صدر �صابق، ج 6، �س 242.
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علي بن اإ�صماعيل بن �صيده، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عائ�صة عبدالرحمن،   )12(
معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية، ط1، 1377ه�، 1958م، ج3، �س 112.

جا�صم  محمد  تحقيق:  الجراثيم،  كتاب  276ه�(،  )ت:  قتيبة  بن  م�صلم  بن  عبداهلل   )13(
الحميدي، من�صورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية ال�صورية، دم�صق، 1997م، 

الق�صم الثاني، �س 254.
)14(  ابن �صيده، المخ�ص�س، م�صدر �صابق، ال�صفر الثامن، �س 39.

كمال الدين محمد بن مو�صى الدميري )ت: 808ه�(، حياة الحيوان الكبرى، تحقيق:   )15(
اإبراهيم �صالح، دار الب�صائر، دم�صق، ط1، 1326ه�، 2005م، ج1، �س 500؛ وينظر: 

ج3، �س 737.
ابن �صيده، المخ�ص�س، م�صدر �صابق، ال�صفر الثامن، �س 39.  )16(

كمال الدين محمد بن مو�صى الدميري )ت: 808ه�(، حياة الحيوان الكبرى، م�صدر   )17(
�صابق، ج1، �س 500، وينظر: ج 3، �س 737.

ابن �صيده، المخ�ص�س، مرجع �صابق، ال�صفر الثامن، �س 39.  )18(
عبداهلل بن م�صلم بن قتيبة، كتاب الجراثيم، م�صدر �صابق، الق�صم الثاني، �س 254،   )19(
39، وينظر: ابن  الثامن، �س  ال�صفر  وينظر: ابن �صيده، المخ�ص�س، م�صدر �صابق، 

منظور، ل�صان العرب، م�صدر �صابق، ج 14، �س 198، مادة: نعج.
ابن منظور، ل�صان العرب، م�صدر �صابق، ج 14، �س 198، مادة: نعج ، وينظر: محمد   )20(
مرت�صى الح�صيني الزبيدي، تاج العرو�س من جواهر القامو�س، م�صدر �صابق، ج 6، 

�س 244.
1987م،   ،1 ط  بيروت،  الجيل،  دار  الجاهلي،  ال�صعر  في  المطر  �صويلم،  اأب��و  اأن��ور   )21(

�س174-147.
عمار طارق توفيق، التوظيف الحيواني في ح�صارتي بالد الرافدين وم�صر القديمة   )22(
الآداب،  كلية  مجلة  بغداد،  جامعة  والأدبية(،  الفنية  الناحية  من  ح�صارية  )لمحات 

العدد 97، �س 158. 
علي البطل، ال�صورة في ال�صعر الجاهلي حتى اآخر القرن الثاني الهجري-درا�صة في   )23(

اأ�صولها وتطورها، دار الأندل�س، ط 2، 1401ه�، 1981م، �س 123. 
بغداد،  العراقي،  العلمي  المجمع  مطبوعات  الإ�صالم،  قبل  العرب  تاريخ  علي،  جواد   )24(

)د.ت(، ج 5، �س 143.
عمار طارق توفيق، التوظيف الحيواني في ح�صارتي بالد الرافدين وم�صر القديمة   )25(
الآداب،  كلية  مجلة  بغداد،  جامعة  والأدبية(،  الفنية  الناحية  من  ح�صارية  )لمحات 

العدد 97، �س 151.
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رم�صان عبده علي، روؤى جديدة في تاريخ م�صر القديمة منذ اأقدم الع�صور حتى نهاية   )26(
ع�صر الأ�صرات الوطنية، القاهرة، 2006م، ج 2، �س 160.

حبيب مون�صي، فل�صفة المكان في ال�صعر العربي-قراءة مو�صوعاتية جمالية، دم�صق،   )27(
.8s اتحاد الكتاب العرب، 2001م، �س

درا�صة   - المعا�صر  ال�صعودي  ال�صعر  في  اأبها  القرني،  نا�صر  اآل  اأحمد  فازع  من�صور   )28(
المكرمة،  مكة  القرى،  اأم  جامعة  من�صورة،  غير  ماج�صتير،  ر�صالة  فنية،  مو�صوعية 

1425ه�، �س 28.

وهي اأودية �صغيرة ت�صب في الوادي الكبير.  )29(
جبال �صغيرة.  )30(

جبال ممتدة لها ظهر م�صتقيم.  )31(
هو تميم بن اأبّي بن مقبل، من بني عجالن، من عامر بن �صع�صعة، �صاعر جاهلي،   )32(
اأدرك الإ�صالم واأ�صلم، فكان يبكي اأهل الجاهلية، توفي بعد: 37ه�، 657م، عا�س نيًفا 
�صعر  دي��وان  له  ال�صاعر،  النجا�صي  يهاجي  وكان  المخ�صرمين،  في  وُعد  �صنة،  ومئة 

مطبوع. )الأعالم للزركلي، ج 2، �س 87؛ وينظر: ديوان ابن مقبل، �س 3، 5(.
ديوان ابن مقبل، تحقيق: عزة ح�صن، دار ال�صرق العربي، بيروت، لبنان، حلب، �صورية،   )33(

1416ه�، �س 163، 164.

اأدرك  �صاعر  هذيل،  من  الحارث  بن  عمرو  بني  من  الَعْمري،  عائذ  اأبي  بن  اأمية  هو   )34(
الجاهلية، وعا�س في الإ�صالم، كان من مادحي بني اأمية، له ق�صائد في عبد الملك 
ابن مروان، وعبدالعزيز بن مروان، توفي نحو 75ه�، 695م.)الأعالم للزركلي، ج2، 

�س 22(.
عائ�صة  تحقيق:  اللغة،  في  الأع��ظ��م  والمحيط  المحكم  458ه�(،  )ت:  �صيده  اب��ن   )35(
�س   ،3 ج  1377ه�،   ،1 ط  العربية،  الدول  بجامعة  المخطوطات  معهد  عبدالرحمن، 
272؛ وينظر: محمد بن المبارك بن ميمون، منتهى الطلب من اأ�صعار العرب، م�صدر 

�صابق، ج 9، �س 281.
ديوان زهير بن اأبي �صلمى، م�صدر �صابق، �س 27؛ وينظر: ق�صيدة »�صابئ بن الحارث   )36(
182؛  �س  �صابق،  م�صدر  �صاكر،  اأحمد  تحقيق:  الأ�صمعيات،  كتاب:  في  البرجمي« 
وينظر: ق�صيدة »النظار بن ها�صم« في كتاب: الختيارين المف�صليات والأ�صمعيات، 
تحقيق: فخر الدين قباوة، م�صدر �صابق، �س 314؛ وينظر: ديوان ابن مقبل، م�صدر 
�صابق، �س 137؛ وينظر: ديوان الراعي النميري، م�صدر �صابق، 211؛ وينظر: ديوان 
الفرزدق، �صرح: علي الفاعور، م�صدر �صابق، �س 171؛ وينظر: ديوان النابغة الجعدي، 

�صرح: وا�صح ال�صمد، م�صدر �صابق، �س 62.
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ينظر: ق�صيدة »�صابئ بن الحارث البرجمي« في كتاب:، الأ�صمعيات، تحقيق: اأحمد   )37(
�صاكر، م�صدر �صابق، �س 182؛ وينظر: ديوان الفرزدق، �صرح: علي الفاعور، م�صدر 

�صابق، �س 171.
هو ربيعة بن مقروم بن قي�س ال�صبي، من �صعراء الحما�صة، من مخ�صرمي الجاهلية   )38(
وح�صر  الإ�صالم،  في  الفتوح  بع�س  و�صهد  الجاهلية،  في  ك�صرى  على  وفد  والإ�صالم، 

موقعة القاد�صية، توفي بعد 16ه�، 637م.)الأعالم للزركلي، ج 3، �س 17(.
دار  حرفو�س،  فيا�س  القادر  عبد  تما�صر  تحقيق:  ال�صبي،  مقروم  بن  ربيعة  دي��وان   )39(
اأحمد محمود  تحقيق:  المف�صليات،  وينظر:   ،28 1999م، �س   ،1 بيروت، ط  �صادر، 

�صاكر، عبدال�صالم محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط 6، �س 213.
ينظر: ديوان الراعي النميري، م�صدر �صابق، 211.  )40(

محمد طالب غالب البجاري، المكان ودللته في �صعر ال�صياب، ر�صالة ماج�صتير، غير   )41(
من�صورة، كلية التربية، جامعة الب�صرة، 1998م، �س 73.

هو طرفة بن العبد بن �صفيان بن �صعد، البكري، الوائلي، �صاعر جاهلي، ت: 60ق.ه�،   )42(
نحو 564م، ولد في بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد، ات�صل بالملك عمرو بن هند 
فجعله في ندمائه، ثم اأر�صله بكتاب اإلى المكعبر )عامله على البحرين وعمان( ياأمره 
فيه بقتله، لأبيات بلغ الملك اأن طرفة هجاه بها، فقتله المكعبر، �صابًا في هجر، قيل: 
ابن ع�صرين عاًما، وقيل: ابن �صت وع�صرين، اأ�صهر �صعره معلقته التي مطلعها »لخولة 
 ،3 اأطالل ببرقة ثهمد«، وجمع المحفوظ من �صعره في ديوان.)الأعالم للزركلي، ج 

�س225(.
ولطفي  الخطيب،  دري��ة  تحقيق:  ال�صنتمري،  الأعلم  �صرح:  العبد،  بن  طرفة  دي��وان   )43(
والفنون،  الثقافة  ودار  بيروت،  والن�صر،  للدرا�صات  العربية  الموؤ�ص�صة  ال�صقال، 
بليهد، الجغرافية  38؛ وينظر: محمد بن عبد اهلل بن  2000م، �س   ،2 البحرين، ط 

الأدبية، مرجع �صابق، ج 1، �س 305.
بن  محمد  وينظر:  39؛   ،38 �س  ال�صنتمري،  الأعلم  �صرح:  العبد،  بن  طرفة  دي��وان   )44(
الجاهليات،  الطوال  ال�صبع  الق�صائد  �صرح  428ه�(،  )271ه�،  الأن��ب��اري  القا�صم 
178؛ وينظر: محمد بن   ،177 5، �س  تحقيق عبد ال�صالم هارون، دار المعارف، ط 
اأبي الخطاب القر�صي، جمهرة اأ�صعار العرب في الجاهلية والإ�صالم، ت: محمد علي 
الها�صمي، مطبعة جامعة الإمام محمد بن �صعود الإ�صالمية، الريا�س، 1401ه�، ج1، 

�س 431،432.  
الحارث من بني عقيل بن  اأو مزاحم بن عمرو بن مرة بن  الحارث،  هو مزاحم بن   )45(
كعب، من عامر بن �صع�صعة، �صاعر بدوي، من ال�صجعان، وكان مع رقة �صعره �صعب 
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)الأعالم  120ه�.  نحو  توفي  والفرزدق،  جرير  زمن  في  عا�س  و�صاًفا،  هجاًء  ال�صعر 
للزركلي، ج 7، �س 211؛ وينظر: منتهى الطلب من اأ�صعار العرب، ج 7، �س 113(.

محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون )ت: 597(، منتهى الطلب من اأ�صعار العرب،   )46(
م�صدر �صابق، ج 7، �س 117.

هناك ماأ�صل باله�صب يقع جنوب وادي حومل، ومو�صع اآخر با�صم )ماأ�صل( يقع �صمال   )47(
حومل يقع في عماية )ح�صاة اآل عليان قحطان(.

اأ�صعار  من  الطلب  منتهى  597ه�(،  )ت:  ميمون  بن  محمد  بن  المبارك  بن  محمد   )48(
العرب، م�صدر �صابق، ج 7، �س 115.

�صبة.  من  كعب،  بن  ربيعة  بني  من  جاهلي  �صاعر  ال�صبي،  المكعبر  بن  محرز  هو   )49(
)الأعالم للزركلي، ج 5، �س 248؛ وينظر: المف�صليات، �س 251(.

محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون )ت: 597(، منتهى الطلب من اأ�صعار العرب،   )50(
تحقيق: محمد نبيل طريفي، دار �صادر، بيروت، ط 1، 1999م، ج 9، �س 110.

في  الأدبي  النادي  الجاهلي،  ال�صعر  في  الحيوان  �صلوك  العريفي،  عبدالرحمن  �صعد   )51(
منطقة تبوك، ط 1، 1428ه�، �س 53.

جبلة  �صعب  يوم  ح�صر  الفر�صان  من  جاهلي،  �صاعر  العب�صي،  عمرو  بن  خرا�صة  هو   )52(
الذي قتل فيه لقيط بن زرارة، وقال في ذلك اليوم ق�صيدة من المف�صليات. )الأعالم 

للزركلي، ج 2، �س 303(.
المف�صل ال�صبي، المف�صليات، م�صدر �صابق، �س 405.  )53(

الم�صدر ال�صابق، �س 405.  )54(
المف�صل ال�صبي، المف�صليات، م�صدر �صابق، �س 405.  )55(

1984م،  ح�صن فتح الباب، روؤية جديدة في �صعرنا القديم، دار الحداثة . لبنان ، ط1،   )56(
�س 57.

را�صية لرقم، الن�س ال�صردي عند الحطيئة وعمر بن الأهتم درا�صة �صيميائية، ر�صالة   )57(
الجزائر،  العربية،  اللغة  ق�صم  ق�صنطينة،  منتوري،  جامعة  من�صورة،  غير  ماج�صتير، 

2008، 2009م، �س 1.

الكتاب  دار  الفنية،  وظواهره  ق�صاياه  المعا�صر  العربي  ال�صعر  اإ�صماعيل،  الدين  عز   )58(
العربي للطباعة والن�صر، القاهرة، 1971م، �س 279.

ديوان ابن مقبل، م�صدر �صابق، �س 137؛ وينظر: محمد بن المبارك بن محمد بن   )59(
ميمون )ت: 597(، منتهى الطلب من اأ�صعار العرب، م�صدر �صابق، ج 1، �س 351.

ديوان ابن مقبل، م�صدر �صابق، �س 137؛ وينظر: محمد بن المبارك بن محمد بن   )60(
ميمون )ت: 597(، منتهى الطلب من اأ�صعار العرب، مرجع �صابق، ج 1، �س 351.
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ديوان الفرزدق، �صرح: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 1407ه�،   )61(
الكتب  دار  من�صورات  ال��ح��اوي،  اإيليا  �صرح:  ال��ف��رزدق،  ودي���وان  171؛  �س  1987م، 

اللبنانية، مكتبة المدر�صة، بيروت، لبنان، ط 1، 1983م، ج 1، �س 323، 324.
الثالث  القرن  نهاية  اإلى  الجاهلية  من  العربي  الأدب  نقد  في  درا�صات  بدوي طبانه،   )62(
الهجري، ن�صر مكتبة الأنجلو الم�صرية، طبعة المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، ط4، 

1965م، �س 43.

المرجع ال�صابق، �س 63.  )63(
عبد علي عبيد ال�صمري، م�صاهد ال�صراع في لوحة ال�صيد في ال�صعر الجاهلي، مجلة   )64(

كلية التربية، العدد الرابع، �س 30.
ماج�صتير،  ر�صالة  اأ�صلوبية،  درا�صة  خازم  اأبي  بن  ب�صر  �صعر  الهم�س،  حماد  �صامي   )65(

جامعة الأزهر بغزة، كلية الآداب، ق�صم الأدب والنقد، 1428ه�، 2007م، �س 38.
ع�صام محمد الم�صهراوي، دللت الوحدة في ق�صيدة ال�صعر الجاهلي، مجلة جامعة   )66(

الأزهر بغزة، �صل�صلة العلوم الإن�صانية، المجلد 12، العدد 2، 2010م، �س 122.
وهب رومية، الرحلة في الق�صيدة الجاهلية، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، ط 3، 1982م،   )67(

�س 204.
609م(،  ق.ه�،   13 اأبي �صلمى بن ربيعة بن رباح المزني، من م�صر )ت:  هو زهير بن   )68(
يقيم في  وكان  المدينة،  بنواحي  ولد في بالد )مزينة(  الجاهلية،  ال�صعراء في  حكيم 
الحاجر)من ديار نجد( وا�صتمر بنوه فيه بعد الإ�صالم، اأ�صهر �صعره معلقته التي مطلعها 

»اأمن اأّم اأوفى دمنة لم تكلم« وله ديوان مطبوع. )الأعالم للزركلي ج 3، �س 52(.
ديوان زهير بن اأبي �صلمى، �صرح: علي ح�صن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1،   )69(

1408ه�، �س 27.

علوم  اإحياء  مكتبة  ه��ارون،  عبدال�صالم  تحقيق:  الحيوان،  الجاحظ،  بحر  بن  عمرو   )70(
الدين، م�صر، ج 2، �س 20.

هو �صابئ بن الحارث بن اأرطاة التميمي البرجمي )ت: 30ه�، 650م(، �صاعر خبيث   )71(
اأيام  اإلى  بالمدينة  فعا�س  الإ�صالم،  واأدرك  الجاهلية  في  عرف  ال�صر،  كثير  الل�صان، 
عثمان، وكان مولًعا بال�صيد، وله خيل، وكان �صعيف الب�صر، �صجنه عثمان - ر�صي 

اهلل عنه - اأكثر من مره ومات بال�صجن. )الأعالم للزركلي، ج 3، �س 212(.
عبدالملك بن قريب بن عبد الملك الأ�صمعي)ت: 216(، الأ�صمعيات، تحقيق: اأحمد   )72(
وينظر:   ،182 �س   ،3 ط  بم�صر،  المعارف  دار  هارون،  وعبدال�صالم  �صاكر،  محمود 
الأ�صمعيات، تحقيق: محمد نبيل طريفي، دار �صادر، بيروت، ط 1، 2002م، �س 199.
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قد تكون هذه الرمال هي المرتفعات القريبة من الأميالح اأو الغراميل الرملية الواقعة   )73(
الدحي  رملة  من  ال�صاعر  و�صف  في  الدخول  اإلى  اأقرب  لأنها  ال�صاقب؛  من  بالقرب 

الذي تقع في اأ�صفل حومل.
عبدالملك بن قريب بن عبدالملك الأ�صمعي )ت: 216(، الأ�صمعيات، تحقيق: اأحمد   )74(

محمود �صاكر، وعبدال�صالم هارون، دار المعارف بم�صر، ط 3، �س 182.
الميثولوجيا  علم  �صوء  في  الجاهلي)درا�صة  ال�صعر  في  الإبل  �صويلم،  اأبو  عليان  اأنور   )75(
والنقد الحديث(، دار العلوم للطباعة والن�صر، الريا�س، ط 1، 1403ه�، 1983م، ج 1، 

�س 169، 170.
الأدب��ي  النادي  الجاهلي،  ال�صعر  في  الحيوان  �صلوك  العريفي،  عبدالرحمن  �صعد   )76(

فيمنطقة تبوك، ط 1، 1428ه�، �س 199، 201.
اأنور عليان اأبو �صويلم، الإبل في ال�صعر الجاهلي، مرجع �صابق، ج 1، �س 170.  )77(

هو عبيد بن ح�صين بن معاوية بن جندل النميري، من بني عامر بن �صع�صعه، لقب   )78(
عا�صر  الب�صرة،  بادية  اأهل  من  اإبل،  راعي  كان  وقيل:  الإب��ل،  و�صفه  لكثرة  بالراعي 
اأعوًرا، توفي  ا، كان  جريًرا والفرزدق، وكان يف�صل الفرزدق فهجاه جرير هجاًءا مرًّ
189؛   ،188 �س   ،4 ج  للزركلي،  )الأع��الم  مطبوع.  �صعر  دي��وان  له  )90ه�(،  حوالي 

وينظر: ديوان الراعي النميري، �س، ي، ك(.
هي جبال �صخرية كبيرة يف�صل بينها حومل وي�صب �صلها فيه.  )79(

لالأبحاث  الألماني  المعهد  قابيرت،  راينهرت  تحقيق:  النميري،  ال��راع��ي  دي��وان   )80(
ال�صرقية، دار الن�صر فرانت�س �صتاينر بفي�صبادن، بيروت، 1401ه�، 1980م، �س 211؛ 
من  الطلب  منتهى  597ه�(،  )ت:  ميمون  بن  محمد  بن  المبارك  بن  محمد  وينظر: 

اأ�صعار العرب، م�صدر �صابق، ج 6، �س 32.
ديوان الراعي النميري، م�صدر �صابق، �س 211؛ وينظر: محمد بن المبارك بن محمد   )81(

ابن ميمون )ت: 597(، منتهى الطلب من اأ�صعار العرب، مرجع �صابق، ج 6، �س 32.
فنية(،  )درا�صة  الجاهلي  الع�صر  في  الرثاء  �صعر  ال�صوري،  ال�صافي  عبد  م�صطفى   )82(

ال�صركة الم�صرية العالمية للن�صر لونجمان، ط 1، 1995م، �س 14.
وهب اأحمد رومية، �صعرنا القديم والنقد الجديد، المجل�س الوطني للثقافة والفنون   )83(

والآداب، الكويت، 1997م، �س 267.
)84( انظر: عبد اهلل الطيب، المر�صد اإلى فهم اأ�صعار العرب و�صناعتها، دار الفكر، )د/ت(، 

ق 2، ج 4، �س 52 وما بعدها.
بيروت،  �صادر،  دار  ال�صمد،  وا�صح  و�صرحه:  وحققه  جمعه  الجعدي،  النابغة  ديوان   )85(

ط1، 1988م، �س 57.



حمد فهد محمد جنبان القحطاني
20

16
ل 

ري
 إب

ـ -
1ه

43
7 

ب
ج

، ر
 4

3 
دد

لع
ا

83

جـــــذور

ديوان النابغة الجعدي، م�صدر �صابق، �س 59.  )86(
ح�صن �صالح، ون�صرت �صالح يون�س، �صورة الثور الوح�صي في ال�صعر الجاهلي رعوية   )87(

اأم اأ�صطورية، مجلة التربية والعلم، المجلد 17، العدد 2، ل�صنة 2010م، �س 128.
النقد الحديث،  الفنية في ال�صعر الجاهلي على �صوء  عبدالرحمن ن�صرت، ال�صورة   )88(

مكتبة الأق�صى، عمان، ط 1، 1976م، �س 162.
ديوان النابغة الجعدي، م�صدر �صابق، �س 59، 61.  )89(

محمد مندور، الأدب وفنونه، دار نه�صة م�صر ، القاهرة، 1974م، �س 65.  )90(
اإيليا حاوي، فن الو�صف وتطوره في ال�صعر العربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط3،   )91(

1980م، م 1، �س 31.

ديوان النابغة الجعدي، م�صدر �صابق، �س 62.  )92(
ديوان النابغة الجعدي، م�صدر �صابق، �س 62، 63.  )93(

ديوان النابغة الجعدي، م�صدر �صابق، �س 63.  )94(
ديوان النابغة الجعدي، م�صدر �صابق، �س 63، 64.  )95(

يعد البيت الرابع وال�صبعون في هذه الق�صيدة:  )96(
 يبيت على تثليث اأيمن �ضوبه         واأيــ�ضره يعلو الكراء فكركرا

          من ثوابت اأن حومل هو ال��ذي بعالية نجد، وهو ال��ذي تحدث عنه ام��روؤ القي�س في 
معلقته، وذلك لذكر »تثليث« الذي يقع جنوًبا عن اأ�صفل وادي حومل بقرابة 150 كلم 
تقريًبا، ووادي الكراء وكركرا الذي هو وادي بي�صة ومناطق قريبة منها، وهذا المكان 
يقع جنوب عن و�صط واأعلى وادي حومل بقرابة 150 كلم تقريًبا، وذلك عك�س ما قاله 

ال�صائع عن حومل وتحديده الذي يبلغ عن هذه الأماكن بثمان مائة تقريًبا.
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الفكاهة يف ديوان رجع ال�صدى

ملحمود غنيم

فواز بن عبدالعزيز اللعبون)*(

- الـمـقـدمـة:
م حدود �لفكاهة، و�إلى تتبع تجلياتها في  ي�سعى هذ� �لبحث �إلى َتَو�سُّ
�أنه  ديو�ن »َرْجع �ل�سدى« لل�ساعر: محمود غنيم، رحمه �هلل، وال �سيما 
َف�س، له �سخرية حا�سرة، وروؤية �ساخرة،  ، ر�سيق �لنَّ �ساعر ظريف �لِح�سِّ

يتفكه بها حينا، ويجلد بها حينا.
فكاهية  ن�سو�س  على  ال�ستماله  �ل�سدى«  »رج��ع  ديو�نه:  و�خترت 
و�فرة، كما �أنه �أ�سخم دو�وينه حجما، و�آخرها �سدور�، وبد� لي �أن في 
َلين:  ظ من �إ�سافتها في ديو�َنيه �الأوَّ �لديو�ن ن�سو�سًا فكاهية كان يتحفَّ
�أن ديو�نه �الأخير ُطبع  �لثورة«، وبخا�سة  »�سرخة في و�ٍد«، و»في ظالل 

بعد وفاته، فاأ�ساف �إليه جامعوه كل ما تي�سر لهم.
�أجد  لم  نظري،  لفتت  حفاوًة  �لفكاهّي  بال�سعر  غنيم  حفاوة  ومع 
د�ر�سًا تناول هذه �لظاهرة في �سعره في در��سة م�ستقلة، بل حتى �لذين 
ما  وذل��ك  بها؛  تليق  وقفة  عندها  يقفو�  لم  عاّمة  �سعره  بدر��سة  ُعُنو� 
زني لهذه �لدر��سة �لتي �أرجو �أن �أف�ي فيها �ل�ساعر حّقه؛ �إ�سهامًا في  حفَّ
م�سمون  وتحليل  معا�سرة،  �سعرّية  قامة  على  �ل�سوء  من  مزيد  �إ�سفاء 

طريف جدير بالبحث.
)*( األستاذ المساعد في قسم األدب بكلية اللغة العربية في جامعة اإلمام حمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.
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ل�سبر  �الأن�سب  لكونه  �لد�ر�سة؛  لهذه  �لمو�سوعاتي  �لمنهج  و�خترُت 
تجليات �لفكاهة في هذ� �لديو�ن، كما �أّنه �سُيعين �لباحث على ��ستكناه 
باإعطاء  كفيالن  �لمحورين  هذين  �أن  و�أج��د  �ل�ساعر،  ل��دى  وظائفها 

�لمو�سوع حقه عر�سًا وتحليال.
تعريف  �لمقّدمة  ففي  وف�سلين،  مقّدمة  في  �لد�ر�سة  توّزَعت  وقد 
لتجليات  در��سة  �الأول  �لف�سل  وفي  وبالفكاهة،  وبال�ساعر  بالمو�سوع 
الأهم  بيان  �لثاني  �لف�سل  وف��ي  �ل�سدى(،  )رج��ع  دي��و�ن  في  �لفكاهة 
وظائف �لفكاهة �لحا�سرة في �لديو�ن، ثم �أنهيت �لبحث بخاتمة، وثبت 

للم�سادر و�لمر�جع.
- نبذة عن ال�شاعر:

في  مليج،  قرية  في  ولد  م�سري،  �ساعر  غنيم،  محمد  محمود  هو 
ون�ساأ في قرية )كوم  1902م()1(.  �لمنوفية، عام: )1320ه�-  محافظة 
حمادة(، وتخرج في د�ر �لعلوم عام: )1929م(، ثم عمل في �لتدري�س 

حتى �أ�سبح مفت�سا للتعليم عام )1946م()2(.
ما  ه��ذ�  ولعل  �سغره،  منذ  وثيقًا  �رتباطًا  بال�سعر  غنيم  و�رت��ب��ط 
�ل�سعري  �الإ�سهام  كثير  وكان  �سعره،  في  �لحا�سرة  �لطبع  نزعة  ر  ُيف�سِّ
في �لمنا�سط �لمدر�سية، و�لفعاليات �الجتماعية، وناف�س في م�سابقات 
حافظ  خليفة  �إنه  عنه:  وقيل  متقدمة،  بجو�ئز  فيها  فاز  كثيرة  �سعرية 

�إبر�هيم)3(.
�ل�سعر،  بعمود  �لملتزمة  �لعربية  للق�سيدة  وفّيًا  غنيم  بقي  وق��د 
�الأمة  كق�سايا  و�لحديثة)4(،  �لقديمة  �لم�سامين  من  �لعديد  في  ونظم 
�لمنا�سبات  �سعر  و�سغل  و�الجتماعية،  �ل�سيا�سية  و�لق�سايا  �الإ�سالمية، 

زً� كبيرً� من �سعره. حيِّ
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و�سدر لغنيم عدد من �لدو�وين و�لم�سرحيات �ل�سعرية و�لدر��سات 
عام  �ل�سادر  و�ٍد«  في  »�سرخة  دي��و�ن:  فهي:  دو�وينه  �أم��ا  و�لمقاالت، 
)1947م(، وديو�ن »في ظالل �لثورة« �ل�سادر عام: )1961م(، ثم �آخر 

دو�وينه: »رجع �ل�سدى« �ل�سادر عام: )1979م(.
�لم�ستعار«،  و»�لجاه  �لمقنعة«،  »�لمروءة  �ل�سعرية:  ومن م�سرحياته 
ومن در��ساته در��سة �سمن �سل�سة �أعالم �لعرب بعنو�ن: »حفني نا�سف«.
وله �أي�سا عدد من �لمقاالت �لتي ُن�سرت في بع�س �لمجالت، كمجلة 
�أن  �إلى  و�لعلمي  �الإبد�عي  �إنتاجه  ��ستمر  وقد  �لثقافة،  ومجلة  �لر�سالة، 
و�فاه �الأجل في �لقاهرة عام: )1392ه�- 1972م( رحمه �هلل، وغفر له)5(.

- مفهوم الفكاهة:
و�لظر�فة،  �لدعابة،  ومتر�دفة منها:  للفكاهة م�سطلحات متنوعة 
�ل�ِمز�ح)7(،  تعني  �للغوية  �لداللة  في  و�لفكاهة  و�لمز�ح)6(،  و�للطافة، 
ف�»�لفاء و�لكاف و�لهاء �أ�سل �سحيح يدل على طيب و��ستطابة، من ذلك 

�لرجل �لَفِكه: �لطيِّب �لنْف�س«)8(.
وقد ذكر �لجوهري، �أي�سا �أن »�لَفكاهة بالفتح، م�سدر َفِكَه �لرجل 
�ل�َمّز�ح«)9(،  و�لفاِكُه  َمّز�حا،  �لنف�س  طيِّب  كان  �إذ�  َفِكٌه  فهو  بالك�سر، 
�للغوية تدور غالبًا في فلك �لمز�ح و�لمد�عبة،  وعلى ذلك فاإن �لداللة 

»و�لتفاكه �لتمازح... و�لمفاكهة �لممازحة«)10(.
تبعث  �لتي  �لطرفة  �أو  �لنادرة  فتعني  للفكاهة  �الأدبية  �لداللة  �أما 
�أن ت�سنع جّوً� من  �أم نثر�، وباإمكانها  �أكانت �سعر�  على �ل�سحك �سو�ء 

�لظر�فة و�لدعابة لتثير �إعجاب �ل�سامعين، وتجذب �نتباههم)11(.
وخ�سو�س،  عموم  بين  تتر�وح  �أنها  يجد  �لفكاهة  دالل��ة  و�لمتتبع 

فهناك من يرى »�أن كل ما ي�سبب �ل�سحك فكاهة«)12(.



الفكاهة في ديوان رجع الصدى حملمود غنيم

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

88

جـــــذور

�ل�س�خرية  لي�س�مل  �سيف،  �سوقي  د.  عند  �لفكاه�ة  معنى  ويت�سع 
وخفاء  ذك�اء  من  تحتاج  لما  �لفكاه�ة؛  �أن�و�ع  »�أرق��ى  من:  عده�ا  �لتي 
ومكر«)13(، وتتفق د. �سها عبد�ل�ستار، مع �لر�أي �ل�سابق م�سيفة �إليه �أن 
�ل�س�خرية  �إليه  �ه  ُتَوجَّ من  �حتق�اَر  تعني  عد�ئيا  »�أ�س�لوبا  تعد:  �ل�سخرية 

و�زدر�ءه«)14(.
و�لدعابة  و�ل�سخرية  �لفكاهة  �أن  �إل��ى  �لنجار،  محمد  د.  و�أ���س��ار 
ت�سترك في معنى و�حد متقارب ما د�مت ت�سدر  و�لتهكم م�سطلحات 

عن ميول عدو�نية ت�سعى �إلى تفريغ �لغ�سب و�ل�سخط)15(.
على  باعث  »ك��ل  بها  ُي��ر�د  �لفكاهة  �أن  �لحوفي،  �أحمد  د.  ويذكر 
�ل�سحك من فنون �لقول، و�إن �ختلف �ال�سم«)16(، فال تعنيه �لم�سميات؛ 
فكلها مت�ساوية في ر�أيه حين تكون م�سببا لل�سحك، مغفال �لق�سدية من 

ور�ء هذه �لم�سطلحات �لمتنوعة.
ويرى �أني�س فريحة، �أن �لفكاهة مرتبطة بما ي�سدر عن �الإن�سان من 
قول �أو فعل من �ساأنه �أن يحيل �لحزن �إلى بهجة وفرح، ويقدم له �لر�حة 

�لنف�سية)17(.
�لفكاهة  م�ساو�ة  م��ن  ق��وي��در،  �إل��ي��ه جهاد  ذه��ب  م��ا  م��ع  �أت��ف��ق  وال 
بال�سخرية، وذلك �أن �لعالقة بينهما قائمة، غير �أن بينهما فو�رق طفيفة؛ 
�ل�سخرية  �أما  نف�س،  ِطيب  مع  وظر�فة  مز�ح  �لفكاهة  �أن  �إلى  و�أطمئن 
َقُبول  لها  �لفكاهة  �أن  و�لتجريح غالبا؛ كما  و�الإ�ساءة  بال�سخط  فَم�ُسوبة 
�أو�سع من �ل�سخرية �لتي ربما لم َتْخُل من محاذير �سرعية وغيرها)18(.

وخال�سة �لقول في داللة �لفكاهة �الأدبّية �إّنها مد�عبات قولّية تبعث 
ه  ُتَوجَّ من  �إلى  �الإ�ساءة  �أو  �أحد،  �إ�سخاط  �إلى  ت�سعى  وال  �ل�سحك،  على 
لة، وك�سر �لحو�جز، وغالبًا تدور بين من  �إليه، بل ت�سعى �إلى توثيق �ل�سّ

تجمعهم �أو��سر خا�سة.
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�أن ما يبدو فكاهّيًا في منظوٍر ما ربما  �إلى  �أنبه هنا  �أن  ويجدر بي 
ال يبدو كذلك في منظور �آخر، فطالما �سحكت فئات من �أمور ودالالت 
لها  »فالفكاهة  ثقافة،  �أو  زمانًا  �أو  مكانًا  مختلفين  �آخرين  ُت�سحك  ال 
�إطار تاريخي و�جتماعي ي�سعب تذوقها بعيد� عنه«)19(؛ وذلك �أن »لكل 
�أن  للمرء  يتي�سر  ولن  وفهمها،  �لفكاهة  �لتعبير عن  في  مجتمع طريقته 
ثقافة ذلك  يفهم  �إال حين  �لفكاهة في مجتمع غير مجتمعه  روح  يفهم 

�لمجتمع«)20(.
و�أ�سير �أي�سًا �إلى �أن �لموؤهلين للفكاهة �أ�سخا�س ذوو �قتد�ر خا�س، 
�أن  د�ر�سون  ويقرر  و�لفد�مة،  �ل�سماجة  نوعًا من  �لفكاهة  �أ�سبحت  و�إال 
�لفكاهة: »فن ال يجيده �إال �لقالئل من �لنا�س«)21(، فهي ال تتي�سر لكل من 
طلبها، �إذ ت�ستلزم �سال�سة تعبير مع ح�سور بديهة، وقدرة في �ال�ستنباط 

و�لتوجيه، ويرى بع�سهم �أن �أهم ركائز �لفكاهة ح�سور �لبديهة)22(.
�إذ  فكرته؛  تقديم  في  يوفق  ال  قد  �لكاتب  فاإن  �أمر  يكن من  ومهما 
�إن »�أد�ء �لفكاهة يتطلب بر�عة �أ�سلوبية متميزة«)23( تمكنه من �قتنا�س 
مالمح معينة وتحويلها �إلى �سور فكاهية من �ساأنها �أن تبعث �لبهجة في 

نفو�س �لمتلقين.
وربما كانت �لفكاهة مطلبا ي�ستطيع �الأديب من خالله �أن ي�سل �إلى 
نفو�س �سامعيه، ويعر�س �آر�ءه، فيتقبلها �لمتلقي في لذة ومتعة، ولعل هذ� 
هو �ل�سبب ور�ء تقبل �لنا�س لالأدباء �لفكاهيين �أكثر من �لعاب�سين)24(.

و�أزعم �أن �سعة خيال �الأديب عن�سر مهم في ت�سكيل �لفكاهة، »�إذ 
تنبع �لفكاهة فيه كاملة ومن تلقاء نف�سها من �لذهن و�إليه«)25(، فاالأديب 
يوظف خياله ل�سنع موقف فكاهي يعيد �سياغته من خالل �الألفاظ �لتي 

ت�سور ذلك �لموقف �أو تلك �لحالة �لم�سحكة. 
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وبمقدور �لن�س �لفكاهي قلب �لوقائع، وتحويل مختلف �الأحو�ل �إلى 
�أ�سد�دها، كتحويل �لبكاء �إلى �سحك، �أو �لقلق �إلى ر�حة، فبغ�س �لنظر 
عن �لعو�طف �لتي تجتاح �ل�ساعر حقيقة فاإن �لظاهر للمتلقي هو �لر�سا 

و�لمرح و�لدعابة، وربما �أخفى �ل�ساعر عك�س ذلك كله.
�إن �لبر�عة في �سياغة �لفكاهة من �ساأنها �أن تكون موؤثر� قويا في 

�لمتلقين، وقد تفقد تاأثيرها هذ� لو �سيغت باأ�سلوب �آخر)26(.
الف�شل الأول

تجليات الفكاهة في ديوان: )رجع ال�شدى(
المبحث الأول: في �شعر المرا�شالت:

�ل�ساعر محمود غنيم، في طائفة من ن�سو�س ديو�نه: »رجع  يبدو 
�ل�سدى« �ساعرً� مختلفًا عن �ل�ساعر �لباكي على �أمته، �لمتوجع لها كما 
كانت ُتظهره ن�سو�سه �ل�سهيرة، فقد بد� في هذ� �لديو�ن �ساعرً� لطيف 
ي�سابهونه،  �أ�سحاب  وله  ونكتة،  دعابة  �ساحب  �لظل،  خفيف  �ل��روح، 

وي�سبرون على ق�ساوة مز�حه، ويبادلونه �بت�سامًا بابت�سام.
�أ�سحابه  مع  َفِكَهة  �سعرية  مر��سالت  جملة  �لديو�ن  هذ�  في  وله 
�سعر  معظم  ت�سكل  �لمر��سالت  في  وفكاهته  �ل�سعر�ء،  وغير  �ل�سعر�ء 
�لمدونة، وذلك �أنَّ �لمر��سلة تعطي �ل�ساعر حرية في �النطالق و�لتجاوز 

بعيد عن �أعين �لنُّّظار.
�ساحكة  وِديَّة  �سجاالت)27(  هيئة  في  جاءت  تلك  مر��سالته  و�أكثر 
يتد�ول فيها مع �أ�سحابه �ل�سعر�ء �لردود، وتنتهي فيها �لجولة ل�سالحه 

كما ُتبدي ذلك �لن�سو�ُس �لو�ردة في �لديو�ن.
�ل�ساعر  �ب��ت��د�أه  �سعري  �سجال  �ل��ب��اب  ه��ذ�  ف��ي  ل��ه  م��ا  �سهير  وم��ن 
عبد�ل�سالم �سهاب، �لذي و�سى بالماحي، وذكر في ق�سيدة تكريمية له �أن 



فواز بن عبدالعزيز اللعبون
20

16
ل 

ري
 إب

ـ -
1ه

43
7 

ب
ج

، ر
 4

3 
دد

لع
ا

91

جـــــذور

في بيت �لماحي عددً� و�فرً� من طيور �لبط �لتي يود �أ�سحابه لو �لتهمو� 
بع�سا منها، فانتهز �ل�ساعر محمود غنيم، هذه �لفر�سة القتنا�س وليمة 

يفوز فيها هو ورفاقه ببع�س �لبط، فاأر�سل �إلى �سديقه �لماحي يقول:

�لذي  هذ�  من  مفرو�سًا  ن�سيبًا  له  �أن  �سديقه  يخبر  هنا  �ل�ساعر 
�سمعه هو ورفاقه.

�إذ حا�سره بدعوى زعم  ُمْحَكما؛  َفّخًا  �ل�ساعر ل�سديقه  لقد حبك 
فيها �لز�عم �أن لدى �لماحي بطا، وهذه �لدعوى تحتاج �إلى بينة، وبينة 

�لدعوى دعوة يجتمع فيها �الأ�سحاب.
بالبط  �لمتهم  �أن  ذلك  �إلى  �ل�ساعر  �أ�ساف  بل  فح�سب،  هذ�  لي�س 
معروف بالكرم، ولن ي�سيره لو دعا �أ�سحابه على وجبة توؤكد لهم هذ� 
�لكرم، وبهذ� يكون غنيم حا�سر �ساحبه، و�سيق عليه �لنطاق، فاعتذ�ر 
�ل�ساحب عن �لوليمة يعني �أنه غير كريم، و�أن كل ما قيل عن كرمه هر�ء 

و�دعاء.

ـــــــــــالأُْذِن حـــتـــى �ــشــِبــْعــنــا ـــنـــا ب ـــْل فـــاأَك
مـــا َعـــَرْفـــنـــا لـــذِلـــَك الـــَبـــطِّ َمــْعــنــى
اأن �ــَشــِبــعــَت وُجــْعــنــا؟ ــْر�ــشــيــَك  ــُي اأَف
ــنــا ــْع ــ�ــَش ـــُه لــــم َي ــــُح ُدهـــــنـــــاً، لـــكـــنَّ �ــــشِ
َتَدْعنا ل  َوى  الطَّ ن�شكو  َتَدْعَنا  ل 
ـــــا فـــيـــه الــــمــــتــــاَع وِبـــْعـــنـــا قــــد َرَهـــــنَّ
َقــِنــعــنــا ــــطٍّ  ب ـــاَء  ـــشَ ـــ� ِح �ــُشــِقــيــَنــا  اإن 
واأََذْعــــــنــــــا �ـــشـــنـــيـــَعـــُه  ــــَكــــْرَنــــا  �ــــشَ ٍن 
ــَل حــدِّ الــ�ــشــالِح �ــشــربــاً وَطْعنا ِمــْث
واأََطْعنا)28( قلَتُه  مــا  �َشِمْعنا  قــد 

�َشِمْعنا ما  ِكم  بطِّ عن  �َشِمْعنا  َقــْد 
غــيــَر اأن الأفـــــواَه تــنــِطــُق َهــْمــ�ــشــاً:
ــطــفــى، عــلــيــك �ــشــالٌم يـــا اأبــــا ُمــ�ــشْ
ـــَك الــنــا ــهــم بـــطُّ ــــَع الـــنـــا�ـــَس كــلَّ َو�ــــشِ
ُجـــــْد عــلــيــنــا ولــــو بـــَطـــيـــِف َجـــَنـــاٍح
ــــِد اأزمــــــــٍة وغـــــالٍء ــــْه ــحــن فــــي َع نـــ
ـــَعـــاٌر نـــــحــن قـــــوٌم لــنــا الـــعـــفـــاُف �ـــشِ
بـــاإحـــ�ـــشـــا َكــــــــِريــــــــٌم  نــــالــــنــــا  واإذا 
ــــِذيــــُق الــبــخــيــَل َهــــْجــــواً وَبـــِيـــاًل وُن
�شاح، ل عــذَر بعَد هــذا، َفُقْل لي:
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ويتوج�س غنيم من �متناع �ساحبه، فيبادر �إلى �لتهديد بالهجاء لو 
لم يفز بوليمة تليق بطمعهم فيما �سمعوه عن بطه وكرمه.

و�إز�ء هذ� �لح�سار و�الإلحاح رد �ل�ساعُر �لماحي على �أبيات غنيم بقوله:

لقد بد� �لرد باردً� ال ينم عن رغبة جادة في دعوة �أ�سحابه، فمرة 
عي عبد�ل�سالم، بالمغاالة و�لمبالغة، ومرة يذكر  ي�سف فيها دعوى �لُمدَّ
م�ست  �أيام  وتلك  �لرخاء،  �أيام  قديمة  دعوى  لكنها  �سحيحة  دعو�ه  �أن 
��ستعد�ده  يبدي  كله  هذ�  وبعد  بالغالء،  �لدنيا  ي�سف  ومرة  و�نق�ست، 
�أن يقترحو� يومًا  ون في �سدق قوله �سريطة  َي�ُسكُّ �إن كانو�  الإقامة وليمة 

لذلك.
�أهل  �إلى  َتُمّت  ال  �أن هذه دعوة  �لكرم يدرك  �أهل  باأحو�ل  و�لعارف 
�الإقبال  �سعيف  �لماحي،  �ساحبه  �أن  غنيم،  �أدرك  وقد  لة،  ِب�سِ �لكرم 
على �لدعوة، وغير ر�غب فيها، فما َثّم دعوة جادة تكون بهذ� �لتذبذب 

و�لبرود، ولذ� �نتهز هذه �لهفوة ليبني عليها رده �لثاني، يقول:

ـــَغـــالـــي ُي بــــــات  عــــبــــَدالــــ�ــــشــــالِم  اإن 
اإنــــــــه �ــــشــــاعــــٌر رحـــــيـــــُب الــــخــــيــــاِل
هـــاَجـــُه الـــ�ـــشـــوُق لــلــطــعــاِم الــغــالــي
ـــٌر فــــي الــمــقــالــي وَدَجـــــــــــاجٌّ مـــحـــمَّ
بــــبــــاِل فــــيــــه  الــــــغــــــالُء  َيــــــُمــــــرُّ  ل 
ُروِب الُمحاِل ـلُم - �َشربيِن من �شُ
الَمناِل �ــَشــْهــَل  اأراُه   - �شحيحاً  َل 
اأَ�ــْشــَمــُن الــبــِطّ فــي قــريــِب الليالي
ــــاِل بــــالــــَبــــخَّ لــــ�ــــشــــُت  واهلِل  ـــــــــا  اأن
ْدَق مقالي)29( واختِبْر - اإن �شَكْكَت - �شِ

ـــقـــاً بحالي يـــا اأخــــي يـــا غــنــيــُم، ِرْف
ْق مــا قـــاَلـــُه، يــا �شديقي ل تــ�ــشــدِّ
ولـــكـــْن ُزْرُه،  اأَ ولـــــم  َيـــــُزرنـــــي  لــــم 
ــــطٌّ ُم َب ــــــَقــــــدَّ كـــــان فـــيـــمـــا مـــ�ـــشـــى ُي

ـــاً يـــــوَم كــــان الــــزمــــاُن �ــشــهــاًل َرخـــّي
َفـــَغـــَدا الــبــطُّ والـــدجـــاُج -كــمــا َتــْعـــ
رُت مــا قا ــوَّ غــيــَر اأنـــي - وقـــد َتــ�ــشَ
ـــَهـــاٍب لــــَك عـــنـــدي ولــلــ�ــشــديــِق �ـــشِ
ــيــَك ُطــــّراً ولــمــْن �ــشــئــَت مــن ُمــحــبِّ
فاقتِرْح، يا اأخي - فديُتَك - يوماً
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�الإ�سحاك  بين  تجمع  �لتي  �لهازئة  بال�سور  مفعمة  �الأبيات  جاءت 
و�الدعاء  باالدعاء،  �ساحبه  مز�عم  �ل�ساعر  فيها  و�سف  وقد  و�الإي��الم، 
مظنة كذب، ثم ر�ح يهز�أ بتذبذبه، وكيف �أنه �أ�سفق على حاله حتى كاد 
متد�َول  بما هو  وبلدته  �ل�ساعر  ثم غمز  به،  له قوت عياله رحمة  يقدم 
بدعوى  �لباردة  �لدعوة  هذه  ويرف�س  يده،  غنيم  َينف�س  و�أخيرً�  عنهم، 

�لحفاظ على كر�مته.
وتتولد عن هذ� �لرد �أبيات �أخرى للماحي في تلم�س �لعذر و�إح�سان 

�لظن، غير �أن �الأبيات لم تت�سمن جديدً� يختلف عما �سبق، يقول:

خــالــي ـــَك  جـــيـــَب اأن  اأْدِر  لــــم  اأنــــــا 
ِكـــــْدُت اأهــــدي اإلــيــك قــــوَت عيالي
الجماِل ُفــُحــول  من  وَفحليِن  ـــن، 
ـــِط اإلــــى اهلل َتــ�ــْشــَتــِكــي مــن ُهــــزاِل ـ
الخالي؟ الــزمــاِن  على  والتَّباكي 
ــــــاِل ِق الأو�ــــــش بـــــل بـــــقـــــوٍل مــــــمــــــزَّ
ـــاِل َمــــْدَمــــع �ـــَشـــيَّ بـــل بـــطـــرٍف ذي 
ــَمــاِل ــــف ِبـــُيـــْمـــنـــاَك، َطـــــــاِرداً بــالــ�ــشِّ
ثـــــابـــــٍت ثـــــابـــــٍت ثــــــَبــــــاَت الــــجــــبــــاِل
حـــالِل اْبــــــَن  َك  ـــــَعـــــدُّ َت بــنــيــهــا  َدْت 
ِرُب الأمثاِل هي في الحر�ِس َم�شْ
ـــُب الأنـــجـــاِل ـــَج ـــاِح، اأْن اأنــــت، يــا �ـــشَ
وفـــتـــاهـــا ِحـــْر�ـــشـــاً عــلــى الأمـــــــواِل
َي غالي!)30( اأوِثر الجوَع، اإن ِعْر�شِ

اأيـــهـــا الـــ�ـــشـــاعـــُر الـــرقـــيـــُق الـــحـــاِل
عــي الــَفــْقــَر حتَّى اأنـــَت َقـــْد ِبـــتَّ تــدَّ
ــيــلــْيـــ ــــــَح َفــ�ــشِ ــنــا اإلـــيـــَك َذْب ــْب مـــا َطــلَ
الَبْطـ مــن  اأُنــثــى  ــاَح  َجــَن َطلَْبنا  بــل 
ــ�ــَشــاكــي فــعــالَم الأ�ـــشـــى وطــــوُل الــتَّ
بقلٍب ال�شيوَف  َل�ْشَت ممن يدعو 
لــ�ــشــَت مــمــن يــدعــو بــطــرٍف قــريــٍر
لل�شيـ داِرك  بــــاِب  نـــــحــَو  ُمـــوِمـــئـــاً 
والـــكـــريـــُم الـــكـــريـــُم يـــدعـــو بــقــلــٍب
َعْد اإْن  دْمَياَط  اإنَّ  دْمَياَط،  اْبَن  يا 
ــعــِر، لكْن َمــْهــِبــُط الــ�ــشِّ اإن دمــيــاَط 
ولـــكـــْن َكـــــِثـــــيـــــٌر،  ـــــا  ـــــَه ـــــَجـــــاَل اأْن اإن 
ِبـــــْكـــــُرَهـــــا اأنــــــــَت ِحــــْكــــَمــــًة وبـــيـــانـــاً
َدْعني ك،  اأكــِل بطِّ َدْعني من  �شاح 
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وحين وجد غنيم، �أن �لرد ال يختلف عن �سابقه في �لتردد و�ل�سعف 
�سلك م�سلكًا �آخر، و�ساغ مقطوعات فريدة و�سف فيها ياأ�سه من �لماحي، 
لوحات  ع�سر  في  �لمقطوعات  هذه  وج��اءت  بالبط،  �لظفر  و��ستحالة 
و�أدو�تها، غير  با�سمة تنفرد كل لوحة منها عن �سابقتها في عنا�سرها 
�أنها تدور كلها في فلك تاأكيد �لياأ�س و�ال�ستحالة، وهذه �للوحات متو�لية 

وقد جعل لكل لوحة عنو�نًا د�الًّ عليها:

مــنــ�ــشــفــاً فـــي الـــمـــَقـــال والأفــــعــــاِل
لًَة من خ�شالي ل، ول الُبْخُل َخ�شْ
ـــْقـــَتـــه بـــاكـــيـــا ِلــــــِرَقــــــِة حـــالـــي؟ �ـــشُ
ُمــغــتــاِل؟ اأَذى  مــن  ي�شكون  ـــنــا�ــِس 
لــــَك مـــا قـــد جــمــعــَت مـــن اأمــــــواِل
الـــمـــتـــوالـــي ـــُه  فـــ�ـــشـــُل اهلِل  ــــــــَن  وِم
ِفــــَعــــاِل ــــوِء  ِلــــ�ــــشُ ول  لـــحـــر�ـــس  ل 
ـــاِل ــــَعـــُل ِفـــعـــَل الأغـــــفـــــاِل والـــُجـــهَّ
المتغالي الـــُمـــَداِعـــُب  ــــَت  واأن َرى، 
ــَك الــيــوم، �ــشــاِدقــاً فــي �شوؤَالي ــَوِت ـ
ـــاِل بـــالـــبـــخَّ اأُمــــــــــــاري، ولـــ�ـــشـــت  ل 
واختِبْر - اإن �َشَكْكَت - �شدَق مقالي)31(

واأنـــِت �شباحي ليلي  قد طــاَل بي 
الماحي؟ َبــطِّ  واأكـــُل  النجوِم  َنــْيــُل 

الأرواِح ــِم  ـــ عــاَل فــي  اأ�ــشــبــحــْت  قــد 
هَو درهــٌم من لحِم َبطِّ الماحي؟

َعـــْدًل عــهــدُتــَك  لقد  �شديقي،  يــا 
فْقراً  - قلَت  كما   - اأ�شتكي  ل  اأنــا 
ـــُك فــيــمــا فــــِلــــَم الـــــَجـــــْوُر والـــتـــ�ـــشـــكُّ
فــيــم ُنـــْكـــَراُنـــَك الـــغـــالَء، وكـــلُّ الــْنـــ
ـــــُه، فـــهـــنـــيـــئـــاً فـــــــــــاإذا لــــــم َتـــــُحـــــ�ـــــشَّ
ـــٌز ـــْن اأنــــــا عـــنـــدي مــــن الـــقـــنـــاعـــِة َك
ـــٍد وَقـــ�ـــشْ ِجــــــدٍّ  ذاُت  دمــــيــــاَط  اإن 
تفـ ول  النِّ�َشاِب  فــي  الــحــقَّ  ُع  َت�شَ
ــَك الــَحــْر ــِت هــل اأَُجـــاِريـــَك فــي ُدَعــاَب
ــــي اأُعـــــوُد اإلــــى َدْعــــ ل، وحــ�ــشــبــي اأنِّ
ــي مــَع َمـــْن �ــِشــْئــَت ِمـــْن محبيَك اأنِّ
فاقتِرْح، يا اأخي - فديُتَك - يوماً

1 - دون �لو�سال:
ال�شاحي ــا  ــُمــَحــيَّ الـــ ذاَت  يــا  بــــاهلِل 
قالْت: اأتطمُع في الو�شاِل ودوَنُه

2 - ليلى �لمري�سة بالعر�ق:
الــعــراِق مري�شٌة في  ليلَى  َوْيـــالُه 
واإنــمــا الــــدواِء  اإلـــى  ال�شبيُل  كــيــَف 
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ـــــِف قــــــالدٍة وو�ـــشـــاِح �ـــشـــدري بـــــاأَْل
لــكــْن َلـــــَمــْحــُت خــيــاَل بــطِّ الماحي

كفاحي الـُمْعِلُموَن  الُكَماُة  َيــدري 
لــكــْن عــجــزُت اأمـــــاَم َبــــطٍّ الــمــاحــي

ــــٍج ِبــ�ــشــالِح ْلــــــِف ُمــــَدجَّ فـــي اأَْلــــــِف اأَ
َلـْم ينجحوا في غزِو بطِّ الماحي

ــُه بــنــجــاِح ــعــُي ــــَل �ــش ـــَع ُكــــلِّ َمـــــْن َيـــ�ـــشْ
الماحي بـــطِّ  اأكــــِل  فــي  اأو طــامــعــاً 

فــــالِح اأيَّ  بـــالـــعـــلـــِم  غــــزِوهــــا  فــــي 
الماحي َبـــطَّ  َوَجــْدنــا فيه  قــالــوا: 

قـــد جـــــاءُه بــالــعــر�ــِس فــــوَق َجــنــاِح
َلـــْم َيــــْدِر اأَيــــَن مــكــاُن بــطِّ الماحي

�ــشــاِح؟ يــا  ت�شتهي  مــا  ــُه:  ــُت ــاأَل ــَش ــ� َف
الماحي بــطِّ  لــحــِم  مــن  قطعًة  اأو 

ــَدهــا وُنـــَواحـــي ــْع واطـــــوَل ُحـــْزنـــي َب
هو ري�شٌة من ري�ِس بطِّ الماحي؟)32(

3 - حامل �الأو�سمة:
ْلُت فَزيِّنوا قاَل ال�شديُق: لقد َو�شَ
ل قــال:  َعْر�شاً؟  ــْيــَت  اأََوِل ف�شاألُتُه: 

4 - م�سارع �الآ�ساد:
�شاءلُتُه: َمْن اأَنَت؟ قال: اأنا الذي
ف�شرعُتها ال�شرى  اآ�شاَد  �شارعُت 

5 - �لفر�سان �لثالثة:
ُمـــــحــاِربــاً اأن هـــاِنـــْيـــبـــاَل جـــــاَء  لـــو 
و»هــتــلــراً« عــــاَد  »نــابــلــيــوَن«  اأن  اأو 

6 - �لم�ستحيالن:
ل �ـــشـــيَء فـــي دنـــيـــاَك غــيــُر مــتــاِح
ـــتـــاً َمـــيِّ ُيـــــــْحـــِيـــــــى  قــــــاَم  اإل طــبــيــبــاً 

7 - في ُزَحل:
ــَفــِت الــنــجــوُم واأَْفـــلـَــُحـــوا ــا َتــَكــ�ــشَّ ــمَّ َل
�ــَشــاءلــُت عــن ُزَحـــٍل اأَفــيــِه خالئٌق؟

8 - عفريت من �لجن:
الذي َداُوَد  ــِن  اْب ِجــنِّ  عن  اأَ�َشِمْعَت 
َلــــْو َظــــلَّ يــبــحــُث األــــَف عــــاٍم كــامــٍل

9 - محت�سر يتمنى:
َيــْلــِفــُظ روَحــُه �شاهدُت ِخــلِّــي َوْهـــَو 
ُقبلًة اأَطــُلــُب من حبيبي  فــاأجــاَب: 

10 - مهر �لخطيبة:

قال الخطيُب: لقد فقدُت خطيبتي
الزواِج وَمْهُرها اإلى  ال�شبيُل  كيَف 
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عن  وينفي  متما�ِسكا،  �لماحي  يبدو  �ل�ساحكة  �للقطات  هذه  وبعد 
نف�سه تهمة �لبخل، ثم يجدد في �أبيات �أخرى ��ستعد�ده لدعوة �أ�سحابه 

�سريطة �أن يقترحو� يوما، يقول:

للوليمة،  موعد�  وح��ددو�  �أخير�،  تنازلو�  ورفاقه  غنيمًا  �أن  ويبدو 
�أن  غير  غنيم،  �ُسكَر  �لماحي  و�نتظر  �لبط�،  وذبح  �لماحي،  فا�ستجاب 
�لتندر  من  فيها  ما  فيها  �إليه  بعثها  �أبيات  في  الأمله  مخّيبًا  جاء  �ل�سكر 

و�للمز، يقول غنيم:

ــَحــاِح ــــُه! فــمــا كــنــُت يــا اأخـــي بــالــ�ــشَّ
ـــــاِح ـــــمَّ َمـــــــَثـــــــاًل فــــــي بـــــــراعـــــــِة الـــــلَّ
ـــى بــريــ�ــشــٍة مـــن َجـــَنـــاِح ــــتَّ َتـــْر�ـــشَ ِب
ــــى بــــالــــبــــطِّ فـــــي اإفــــ�ــــشــــاِح ــــَغــــنَّ َتــــَت
الماحي؟ بــطِّ  غيُر  البطَن  َيــْمــالأُ 
ـــــَت، وبـــالـــغـــَت فـــي مـــقـــالـــِة لحــي ـ
وال�شماِح الر�شا  فــوَق  ذنــبــاً  جئُت 
والأرواِح لــــلــــعــــقــــوِل  َخـــــــاِلـــــــٍب 
ـــــاِح؟ ـــه بـــــالغـــــُة الـــــو�ـــــشَّ اأيــــــــن مـــن
ت تــجــلَّــْت فـــي اأجـــمـــِل الأو�ــــشــــاِح
ــــَبــــاِح ـــــى الـــــِعـــــَتـــــاَب كــــــلَّ �ــــشَ ـــــقَّ ـــــلَ اأََت
اِح ـــِكـــَراٌت لــلــنــفــ�ــِس مــثــُل الـــــرَّ ُمـــ�ـــشْ
ــــِفــــُر عـــنـــُه الـــبـــيـــاُن مــــن اإْلـــــَحـــــاِح ـ
ـــاِح ـــمَّ ــــُه بـــهـــا؛ َفــــْهــــَي �ــشــيــمــُة الـــ�ـــشَّ ـ
ْدَق الماحي)33( واخَتِبْر - اإن �َشَكْكَت - �شِ

يــا اأخــــي، يــا غــنــيــُم، �ــشــامــَحــَك اللـ
ــــُه كـــنـــَت فــيــِه ــــْجــــَت كـــم قــ�ــشــيــٍد َدبَّ
اهلِل، حتى نــعــمــَة  الـــبـــطَّ  تــحــ�ــشــُب 
ــاَء، واأُْخــــــَرى ًة تــطــُلــُب الــِحــ�ــش َمـــــرَّ
�شيٌء الب�شيطِة  في  لي�س  ـــَرى:  اأُت
ــْكـــ َتــ�ــَشــكَّ اإن ذكـــــرُت الـــغـــالَء يـــومـــاً 
وَرَفــــــْعــــــَت الـــ�ـــشـــيـــاَط حـــتـــى كـــاأنـــي
حــديــٍث فــي  م�شتنِفراً  ــواتــي  ُت كــم 
ــــــٍح، وبـــــيـــــاٍن فــــــي خــــــيــــــاٍل ُمــــــجــــــنَّ
�ـــشـــغـــَت فـــيـــه مــــالِحــــمــــاً وِحـــكـــايـــا
ــى ولــقــد كــــدُت اأْحـــــــَرُن الـــيـــوَم َحــتَّ
ـــٌب بــــل ِنــــَكــــاٌت فـــهـــو َعــــْتــــٌب ُمـــحـــبَّ
غـــيـــَر اأنـــــي اأعــــــوُد اأَْلـــــَمـــــُح مـــا ُيــ�ــْشـــ
َفـــ�ـــَشـــِل الـــرحـــمـــَة الـــتـــي اأََمـــــــَر الــلـــ
اأخي - فديُتك َ- يوماً يا  فاقَتِرْح 
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عظيمًا  �إحباطًا  �أن  �لمتوقع  �أن  غير  �لماحي،  موقف  ما  �أع��رف  ال 
و�لتنازالت  �لمفاو�سات  تلك  كل  بعد  �ل��رد؛�إذ  على  معه  َيْقَو  لم  �أ�سابه 
و�لت�سحيات يبوء بهذ� �لرد �ل�ساخر، وتظل تهمة �لبخل ملت�سقة به ما 

لم يكرر �لدعوة مرة ثانية.
�إّن هذه �لمر��سالت �الإخو�نّية بين �ل�ساعرين تك�سف عن روح غنيم 
�ساحبه،  ترّدد  على  و�نت�سرت  �لموقف،  على  تغّلبت  روح  وهي  �لفكهة، 

وحّققت له ما ��ستهاه، وخّلدت لنا �أدبًا ماتعًا نن�سده، وُنعَجب به.
لقد جعل غنيم من �لفكاهة مدخاًل ال�ستعر��س طاقته في �لهجاء 
و�ل�سخرية، ثم جعل منها �ُسلَّمًا للو�سول �إلى ما يريد، وهو بهذ� يوؤكد �أن 
لل�سعر ر�سالة فاعلة يمكن �أن ُت�ْسَتَغّل، وهذ� ما ذكره في رده �الأخير حينما 

ذكر �أنه يح�سن �ال�سطياد بق�سائده.
وال يغفل �ل�ساعر عن �لطاقة �لمتولدة عن �ل�سعر �لفكاهي، ويعلم �أن 
باإمكان �لظر�فة �أن تقدم له ما قد تعجز عنه �ل�سدة و�لتهديد و�لوعيد، 
وهذ� ما قام به غنيم مع وزير �ْلَتَم�َس منه �أن ياأمر له بهاتف في منزله 
�لتقاعد،  فر�غ  خنقه  �أن  بعد  و�أ�سحابه  �أحبابه  مع  �لتو��سل  من  يمكنه 

يقول في ن�س بعنو�ن »بين وزير و�ساعر«:

ْعَر في الَبطِّ ُمْحَكما! وكنَت تقوُل ال�شِّ
ُمْلِهما اأَْلـــَق  َلـْم  الــَبــطَّ  اأََكــْلــُت  ا  َفلَمَّ
َواأَْكَرما اأَ�ْشَخى  َكــاَن  َثـنَّـى  ُهَو  فــاإْن 
»اإلى حيُث اأَْلَقْت َرْحلَها اأُمُّ َق�ْشَعما«
َحَفْرُت بُظْفري في الجنادِل َمْنَجما
ما)34( ْيُد النَّْجَم ِمْن َكِبِد ال�شَّ َتَكاُد َت�شِ

ْعِر غا�َس َمِعْيُنُه؟ يقولوَن: ما لل�شِّ
فقلُت لهْم: قد كان جوعَي ُمْلِهمي
ُيَثنِّها َلـــْم  اإذا  للماحي  �ــُشــْكــَر  فــال 
ــــِه: ــــطِّ ــــَب ِل قــــائــــلــــوَن  ـــــا  فـــــاإّن َواإّل 
ــِنــي ـــَو انَّ ــــَديَّ َل َواأَْهـــــــَوُن ِمـــن هـــذا َل
ـــُه بــقــ�ــشــائــٍد ـــْدُت �ـــشِ ـــاً  ـــّط َب لــــُه اهلُل 
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�ل�ساعر مر�ده، وتو��سل مع من يحب بهاتفه �لجديد  نال  �أن  وبعد 
عاد و�سكر �لوزير باأبيات ال تقل عن �سابقتها في �للطافة و�لفكاهة:

ب�سور قريبة وبلغة مبا�سرة �أبان �ل�ساعر عما يدور في نف�سه، وقد 
منزلي،  �أ�سبح  )و�الآن  �لمقطوعة:  في هذه  معبرة  ب�سورة  �أوجز حالته 
علما كمروة و�ل�سفا( وهي �سورة تتنا�سب مع �سورة �لمقطوعة �ل�سابقة: 
)بيتي بدون م�سرة، مثل �لفالة بال دليل(، فبعد �أن كان منزل �ل�ساعر 

مجهوال ال دليل عليه �أ�سبح َعَلمًا يعرفه �لد�ني و�لقا�سي.
ومن تلك �لفكاهات �للطيفة مد�عبته ل�سديقه �لماحي، �لذي كان 
»�أي  بعنو�ن:  ن�س  في  يقول  »�لبحتري«،  ��سم  يحمل  �سارع  في  ي�سكن 

�ل�ساعرين؟«)37(:

عن  متحوال  �لماحي،  �ساحبه  غنيم،  يد�عب  �لمقارنة  م�ستخدما 
�لظريف بذلك،  �الإلماح  �إلى  �ل�سعرية  �لمبا�سرة بقدرة �ساحبه  �الإقر�ر 

ـــِب الــنــبــيــْل ـــاحـــَب الـــَحـــ�ـــشَ يــــا �ـــش
ـــبـــيـــْل! ِمـــــــْن بـــعـــ�ـــسِ اأبــــــنــــــاِء الـــ�ـــشَّ
ـــعـــى لــــي األــــــــَف مــيــْل ـــــــَي ولــــــو �ـــشَ
دليْل)35( بـــــال  ــــــالِة  الــــــَف مــــثــــُل 

ــــى اْلـــــــَوَفـــــــا فــــبــــ�ــــشــــْكــــِرِه ُيــــْقــــ�ــــشَ
ــــِم واألـــــطـــــفـــــا ــــي ــــش ــــ� ــــن ـــــــــَق مـــــــن ال ـ
ـــــا فـــــــــــــــــالآَن قـــــــد َبـــــــــــــــــَرَح الـــــَخـــــَف
فا)36( وال�شَّ ـــــــْرَوَة  ـــــــَم َك َعــــلَــــمــــاً 

البحتري با�شِم:  ْوُه  �َشمَّ �شارٍع  في 
ِحـــرُت فــي هــذا وزاَد تحيري! قــد 
ِر)38( من فارٍق غيُر اختالِف الأْع�شُ

ــــيــــراً، يــــــا خـــلـــيـــْل ــــ�ــــش ُكـــــــــْن لــــــي ن
ــــــــْرُت بــــعــــد تــــقــــاُعــــدي قــــــــْد �ــــــــشِ
اإلـــــــــْيــــــــــ اأحــــــــــــــــــــٌد  يـــــــهـــــــتـــــــدي  ل 
ٍة ـــــــــرَّ َبــــــــْيــــــــتــــــــي بـــــــــــــــــــدوِن َمـــــــــ�ـــــــــشَ

لــمــ�ــشــطــفــى �ـــــشـــــكـــــرُت  اإن  اأنـــــــــا 
ــــــــــــــداً اأرْقـــــــــــــ ـــــــــــَدى اإلــــــــــــــيَّ َي اأ�ـــــــــــشْ
ـــــــــــّراً خـــــافـــــيـــــاً  قــــــــد كـــــــنـــــــُت �ـــــــــــشِ
مـــــنـــــزلـــــي اأ�ـــــــــشـــــــــبـــــــــَح  والآن 

ِقيُق العبقري ال�شاعُر الماحي الرَّ
ُمراُدُهْم؟ ال�شاعريِن  اأيُّ  ف�شاألُت: 
كليهما َبــْيــَن  لي�س  ِرَهـــــاٍن  ــا  َفــر�ــَش
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�لذي  �ل�سارع  ��سم  معرفته  عند  فهمه  �عترى  �لذي  �للب�س  �إلى  في�سير 
يقع عليه منزل �لماحي ويطرح ت�ساوؤال ظريفا ب�ساأن �ل�سخ�س �لمق�سود 
�أم هو �ساحبه �ل�ساعر  بالبحتري، هل هو �ل�ساعر �لبحتري �لمعروف؟ 

�لمطبوع �لماحي؟
من  �لدقيق  �لمعنى  غنيم  يقتن�س  �لفكاهة  من  �آخر  م�ستوى  وفي 
�بن  �ساحبه  مد�عبًا  كقوله  الفتة،  فكاهة  منه  لير�سم  مجتمعه  ثقافة 

�لوكيل، في ن�س بعنو�ن: »بيت و�حد«:

يقدم �ل�ساعر حال لمن ي�سكو زيارة �سخ�س ثقيل لد�ره؛ �إذ ما عليه 
�سوى �أن ين�سده بيتا و�حد� من �سعر �بن �لوكيل، وهذ� كاٍف ليحثه على 
�أن  �إن�ساده عن بيت و�حد خ�سية  �لمغادرة، ولكن عليه �لحذر فال يزيد 
ُيقعد �الألم �ل�سديد هذ� �لز�ئر ويمنعه �لمغادرة، وفي هذ� �لمعنى لمز 
و��سح يت�سمن �أن �سعره ثقيل، وال �أحد يطيق �سماعه حتى �ل�سيف �لثقيل.
لطف  بين  ما  �أ�سحابه  مع  وفكاهته  �ل�ساعر  مد�عبات  وت��ت��ر�وح 
وعنف، فقد يميل �أحيانا �إلى �سيء من �ل�سلف و�لق�سوة، وي�سعر �لمتلقي 
�أن �سيئًا ز�ئدً� عن �لحد يحدث، في�سع يده على قلبه خ�سية �أن تتفاقم 

ردود �الأقو�ل و�الأفعال.
ومن ذلك تمادي غنيم، في �لتفكه مع �ساحب له تقاعد من عمله، 
فر��سله غنيم، بق�سيدة فكاهية �لطابع ت�سمنت �أن َمّر �ل�سنين لم َيظهر 
على �ساحبه، و�أنه يمتلك ثروة طاغية تغنيه مدى �لدهر، وكاأن �سخطًا 
�أو �عتر��سًا �أو �سيئًا من غيرة َتظهر في ثنايا �البت�سامات �لبريئة، يقول 

غنيم في ق�سيدته »قالو� �أحيل؟«:

فــــي الـــبـــيـــِت ِمـــــن �ـــشـــيـــٍف ثــقــيــِل
ــــــــــــِن الــــوكــــيــــِل ـــــاً واحــــــــــــــداً لْب ـــــت ـ
الرحيِل)39( عــن  ــَداُع  الــ�ــشُّ ــــَعـــَدُه 

ـــــ�ـــــشـــــاً َتـــــَخـــــلُّ اأردُت  اإْن  اأنــــــــــــا 
اأنــــــ�ــــــشــــــدُت هـــــــذا الــــ�ــــشــــيــــَف َبــــْيـــــ
ْقـــــــــــــــ ـــــــيـــــــُت اأَ ــــــــــِنــــــــــي ثـــــــنَّ ولــــــــــــــَو انَّ
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ويطرح  ب�ساحبه،  �س  ُيَعرِّ �ل�ساعر  يكاد  �لمد�عبة  هذه  وفي خ�سم 
ت�ساوؤالت ال موقع لها في �سياق �لفكاهة، يتابع غنيم قائال:

ـــــــُن بـــــالـــــركـــــوِد والـــــــــمـــــــــاُء يـــــــاأ�ـــــــشِ
لــــــــُد، يـــــا ُمـــــَحـــــمـــــُد، مـــــن جـــديـــِد
قــــوِد؟ ــــالــــرُّ ب ـــَك  لـــمـــثـــِل ـــــــــْن  َوَم ُم، 
الحديِد ال�شفيِح، وفــي  �ــِس، وفــي 
َعـــــــر�ـــــــسِ مــــــن عـــــيـــــِن الــــحــــ�ــــشــــوِد
ــــــْحــــــمــــــرَّ الـــــــخـــــــدوِد ــــ�ــــشــــتــــيــــَن ُم ـ
وروِد ِمــــــــن  َك  خــــــــــــدِّ فــــــــــوَق  مــــــا 
بعيِد)40( مـــــن  ـــــــُدو  ـــــــْب َت حــــيــــن 

الــحــمــيــِد والــــُخــــُلــــِق  ـــ�ـــَس،  ـــْف الـــنَّ ِء 
وُرِزْئــــــــــــــــــُت بــــالــــفــــقــــِر الــــ�ــــشــــديــــِد
ــــــَب والــــحــــظــــوَظ عـــلـــى الــعــبــيــِد!
ــــــــــَواُه بــــــالــــــَجــــــدِّ الـــ�ـــشـــعـــيـــِد و�ــــــــــشِ
ــــــَت فـــــاأْنـــــَت مــــن اأهـــــــل الـــــُجـــــدوِد
الــــولــــيــــِد اأو  الــــــعــــــالِء  اأبـــــــــي  ـــــــر 
الـــعـــمـــيـــِد ـــــــــِن  اب َيــــــــــــــَراَع  اأو  ــــنــــا  ـ
ـــْهـــُيـــوِن فــــي َجـــــْمـــــِع الـــنـــقـــوِد ــــ�ـــشَ
ـــــُهـــــودي؟ َي اأ�ـــــشـــــٍل  مــــن  اأنــــــــَت  اأم 
ـــــُعـــــودي؟ �ـــــشُ بــــــتــــــروٍل  ِبــــــْئــــــُر  اأم 
ِمـــــن ر�ـــشـــيـــِد؟ ــــُد  ــــَحــــمَّ ُم يــــا  رف 
َم�ِشيِد؟)41( َبـــيـــٍت  ومـــن  ـــَرى  ـــْب ُك

قـــــالـــــوا: اأُِحــــــيــــــَل اإلـــــــى الــــُقــــُعــــوِد
ـــــــل �ــــشــــُتــــو فـــــــاأجـــــــبـــــــُت: َكــــــــــــال، ب
يـــنـــا ل  مـــــــثـــــــلَـــــــَك  كـــــــــــان  مــــــــن   
ــــَحــــا ــــــُر فــــــي الــــنَّ ــــــاِج ــــــَت َفـــــــَغـــــــداً ُت
الــــ ربَّ  بــــا�ــــشــــِم  اأعــــــيــــــُذك  ـــــــــي  اإنِّ
مــــــــازلــــــــَت بـــــعـــــد بـــــــلـــــــوِغـــــــَك الــــــ
تــــ�ــــشــــتــــهــــي َدلٍّ  ذاِت  كـــــــــــم 
لــــــَك فـــتـــنـــُة الــــِبــــيــــ�ــــسِ الـــغـــوانـــي

ـــَفـــا لـــــَك بـــعـــ�ـــُس مــــالــــي مـــــن: �ـــشَ
ـــــــــثـــــــــروٍة لـــــــــكـــــــــْن ُرِزْقــــــــــــــــــــــــــــــــَت ب
ــــَم الـــمـــواهــــ ــــ�ــــشَ �ـــشـــبـــحـــاَن َمــــــن َق
ــــــِه ــــــِم ــــــْل ــــــِع ِب يــــــ�ــــــشــــــوُد  َرُجــــــــــــــــــٌل   
ــــــــــــــــــــْف كـــــيـــــف �ـــشـــئــــ اكـــــــــُتـــــــــْب واألِّ
ـــعــــ ـــــعـــــراً مــــثــــَل �ـــشِ ـــــــــــــوؤَْت �ـــــشِ لـــــم ُت
�ـــشـــيــــ ابــــــــــــِن  ــــــَم  عــــــل ول   ، ــــــــــــــالَّ َك
ـــــ لــــكــــن رزقــــــــــــَت َمـــــــــَهـــــــــارَة الــــ�ــــشْ
قـــــــل لـــــــــي: اأَاأَنـــــــــــــــــــــَت ِلـــــــْيـــــــْعـــــــُرٍب
ــــَجــــٍد ــــــُم َعــــ�ــــشْ ــــــَج ــــــْن ــــــــَك َم ــــــــدي األ
بـــــــــــاهلِل كـــــــم لـــــــــَك فـــــــي الـــمـــ�ـــشـــا
ــــــْيــــــَعــــــٍة كــــــــم تــــقــــتــــنــــي مــــــــن �ــــــشَ
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وبعد �أن عّر�س �ل�ساعر ب�ساحبه، و�سلط �ل�سوء على قدرته �لفذة 
في جمع �لنقود �أبدى ت�ساوؤله عن م�سدر ثروته �لمت�ساعفة، مع �أنه لي�س 

بعالم فذ، وال كاتب مبدع، وال �ساعر مجيد.
وتزد�د ق�سوة �ل�ساعر على �ساحبه ِبا�ْسم �لفكاهة، يقول:

يعود �ل�ساعر م�ستطِردً� �إلى ت�ساوؤالته ومقارنة حاله بحال �ساحبه، 
وكيف تباينت حاالهما مع ت�سابه ن�ساأتهما، ويعزو غنيم هذ� �لتباين �إلى 
�لحظ، فهو ال يرى لدى �ساحبه مزيدً� يوؤهله لما هو فيه، وما �أدري هل هذ� 
من �لم�ست�ساغ طرحه بين �الأقر�ن في محيط �ل�ساعر، �أم �أن �ل�ساعرجعل 
من �لفكاهة قناعًا يبدي من ور�ئه �سخطه على ما ال يرت�سيه من تفاوت 

في �لحظوظ و�الأرز�ق.

َبـــيـــٍت مـــن قــ�ــشــيــدي ـــْطـــَر  وي �ـــشَ
ــــــريــــــِد؟ نــــ�ــــشــــتــــاُق رائـــــــحـــــــَة الــــــثَّ
ــــِد؟ جــــري مـــــن  ـــــريـــــٍر  �ـــــشَ عــــلــــى  ُم 
ـــجـــوِد؟ َتــــــــْقــــــــَواُه ُيــــــوِمــــــُئ بـــالـــ�ـــشُّ
ـــــِحــــي بــــالــــفــــالفــــِل ُكــــــــلَّ ِعــــيــــِد؟
ـــــــــِدَك خـــــرقـــــًة وربـــــــــــاُط ِجـــيـــدي ـ
ــــــــ�ــــــــشــــــــْرَواٍل َوِحـــــــيـــــــِد؟ ـــــــَمــــــَعــــــُه ِب
َمـــزيـــِد؟ مـــن  هـــل  تـــُقـــْل:  ول  َك، 
ُمـــــِجـــــيـــــِد مــــثــــلــــي  ِلــــــ�ــــــشــــــاِعــــــٍر  ِء 
ــــ�ــــَس ُيـــــبـــــاع بــــالــــَثــــمــــِن الـــزهـــيـــِد  ـ
ـــيـــِد قــــــاَل ابــــــُن هــــانــــَئ فــــي الـــر�ـــشِ
الُجُلوِد)42( ــــُخ  ــــْل �ــــشَ دوَنــــــــــُه  ٌء 

تــــ�ــــشــــا ل  بـــــــــيـــــــــوُتـــــــــُك  لــــــــــِكــــــــــْن 
مـــــعـــــاً ـــــــــا  ُكـــــــــنَّ اإْذ  اأنـــــــ�ـــــــشـــــــيـــــــَت 
نــــنــــا كــــــــنــــــــا  اإذ  اأنـــــــــ�ـــــــــشـــــــــيـــــــــَت 
فــــــــي مــــــــنــــــــزٍل قــــــــد َكـــــــــــــــاَد ِمــــــــْن
ـــــ ــــْح ــــ�ــــشَ ُن ـــــــا  ُكـــــــّن اإذ  ـــــَت  ـــــي ـــــش ـــــ� اأن
اأيــــــــــــــــــــاَم كــــــــــــــاَن ِربــــــــــــــــــــاُط ِجـــــيــــــ
ــــي الــــــعــــــاَم اأْجــــــــ ــــ�ــــشِ ــــْق ـــــــكـــــــاُد َن وَن
ـــــــدا فــــــاقــــــَنــــــْع بـــــمـــــا كـــــ�ـــــشـــــَبـــــْت َي
ــــَك بـــالـــعـــطـــا ــــَن ـــــــْط يــــمــــي واْبـــــــ�ـــــــشُ
واعــــــــــلَــــــــــْم بــــــــــــاأن الـــــــــــَمـــــــــــْدَح لـــيــــ
فــــــــــــــاإذا َدَفـــــــــــْعـــــــــــَت �ــــشــــمــــعــــَت مـــا
ـــــا ـــــَج ِه َفــــــــِلــــــــي  ــــــــــَت  اأبــــــــــْي واإذا 
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ت�سعر  تكاد  حتى  بالغة،  ق�سوة  �أحيانًا  فكاهته  في  غنيم  يق�سو  وقد 
بقّلة حكمته، وترى في ق�سوته �سخ�سًا�آخرغير �سخ�س �ل�ساعر �لمرهف 
�لذي �عتاد مر�عاة م�ساعر �الآخرين، ومن ذلك �أبيات قالها لما �أَ�ْسَقَط 
�بُن �ساحبه لقَب �أ�سرته من �أور�قه �لر�سمية)43(، فوجد غنيم �لفر�سة 

�سانحة ليقول �سيئا، فقال:

مز�ح قا�ٍس جد� يت�سمن طعنًا و��ستخفافا، وقد يكون بين �ل�ساعر 
لم  �ساحبه  �أن  �أظن  �أنني  غير  �لتمادي،  هذ�  مثل  له  يتيح  وّد  و�ساحبه 
غنيم  حاول  ولذ�  �ساعر�،  كونه  مع  عليه  يرد  لم  منه؛�إذ  هذ�  ي�ستلطف 

�إ�سالح موقفه، وَرّد على نف�سه بل�سان �ساحبه، فقال:

و�أطمئن كثيرً� �إلى قدرة غنيم في �قتنا�س معاني �لفكاهة، وتحويل 
�لمو�قف �لعابرة �إلى لقطات م�سحكة، ومن ذلك قوله في ن�س بعنو�ن: 

»ي�ا بائ�ع �لليمون« د�عب فيه �ساحبه �بن �لوكيل:

ــيــِه ــِف ـــــَر النـــتـــ�ـــشـــاَب اإلـــــى �ــَش ـــــَك واأْن
ِة مــــن اأِخــــيــــِه ـــَك الأُُبـــــــــــــوَّ ـــل عـــلـــى ت
ِتــــيــــِه؟ اأيَّ  الأِب  بـــــذِلـــــَك  وتــــــــاَه 
َبِنيِه؟!)44( اأْدَرى بذِلَك من  وَمْن 

ـــيـــِل ــــالــــثــــمــــِن الـــقـــل ـــــــواِق ب ـــــــش ـــــــاأَ� ـ
ال�شبيِل عــلــى  الـــيـــهـــوِد-  ِغـــَنـــى  َت 
الوكيِل)46( ابـــِن  �ــِشــْعــِر  �ــشــمــاِع  ــــَد 

ـــَقـــلَـــْيـــِن فــيــِه فـــكـــلُّ فـــ�ـــشـــائـــِل الـــثَّ
ـــيـــِه ِت اأيَّ  ِب  الأَ ِبـــــذِلـــــَك  َيــــِتــــيــــُه 
ـــِع َيـــــــَديَّ َمــــْجــــدي اأْبـــَتـــِنـــيـــِه ـــْن و�ـــشُ
ـــيـــِه ـــِب ـــنَّ ـــال َنـــــَبـــــاَهـــــُتـــــُه فـــمـــا ُهــــــــَو ِب
َبِنيِه!)45( ــى  َربَّ قد  يُّ  الَعَو�شِ كــذا 

ــــِه ــــي اأَ ِمــــــْن اأَِب ــــِريــــٌف َقـــــد َتــــــَبــــــرَّ �ــــشَ
ــْخــطــاً ـــــُم، اإنـــــه لأََخــــــــفًّ �ــُش واأُْقـــــ�ـــــشِ
ولــــو كــــاَن»ابــــَن كـــوهـــيـــٍن« لــبــاَهــى
َدْرٍك اأََحـــــــطَّ  الـــَوكـــيـــُل  َبــــلـَـــَغ  لــقــد 

ـــــــ ــــــائــــــَع الـــــلـــــيـــــمـــــوِن فــــــي اْل يــــــا ب
اأرد اإن   - ـــــــــــــــــــــك  اأدلُّ ـــــــــــــــي  اإن
ــــ ـــْع ـــــُه فــــي الـــــَحـــــَفـــــالِت َب ـــــِر�ـــــشْ اْع

اأَ ِمــــــْن اأَِبـــــيـــــِه ــــِريــــٌف مــــا َتــــــَبــــــرَّ �ــــشَ
اأبــــــــوُه ُيـــــــْذَكـــــــْر  اإن  كــــــان  ولـــــكـــــْن 
ي َجــدِّ بَمْح�ِس  قــال:   ، �ــَشــبَّ  فلما 
ُتــــْعــــَزى لأبــــيــــِه  ـــى  ـــَت الـــَف كــــــاَن  اإذا 
ـــاٌم ـــُم ِعـــ�ـــشَ ـــُه ــــيِّ كـــلُّ َبــــُنــــو الــــَعــــَو�ــــشِ
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�لليمون،  بيع  من  دخله  قلة  يعاني  ليمون  لبائع  �ل�ساعر حال  يطرح 
وي�سير عليه ببيع ليمونه �أمام �لمحافل �لتي يلقي فيها �ساحبه �بن �لوكيل 
ق�سائده؛ �إذ �إن �لنا�س �ستخرج من ذلك �لمحفل وهي تعاني �ل�سد�ع، 
تلك  لمثل  ناجع  ع��الج  �لليمون  �أن  �لمعلوم  وم��ن  �ل��ق��يء،  في  وترغب 

�الأعر��س، وفي هذ� �لمعنى تعري�س �سافر برد�ءة �سعر �ساحبه.
وال يفتاأ غنيم، يلقي مد�عباته لطيفها وعنيفها على �أ�سحابه، فها 
�لوكيل  �بن  �أبيات كتبها  �أخرى، ويرد على  �لوكيل، مرة  �بن  هو يد�عب 
مخاطبا �ساعر� �آخر ��سمه محمد بن �سقر �لقا�سمي، يقول �بن �لوكيل:

يتحدث �بن �لوكيل، جذال عن �لحيرة �لتي �عترته �إثر �أبيات �الأمير 
له كما  ند�  �لوكيل،  �بن  �تخاذه  �لحيرة  �لقا�سمي، ومبعث هذه  �ل�ساعر 
في  يقول  �لمعهود،  بمز�حه  �لوكيل،  �بن  على  رد  غنيما  ولكّن  هو،  فهم 

ن�س بعنو�ن: »م���ن ه���و؟«:

بت�سوير �ساحك يوجز غنيم رّده على �بن �لوكيل، مّدعيًا في فكاهة 
بذلك  �سار  قد  فهو  وفخر،  ل�ساحبه  �سرف  �الأمير  هجاء  �أّن  �ساخرة 
�سعلوكًا في منزلة �الأمر�ء، وهذ� معنى �سريف في حّق �ساحبه، غير �أّنه 
بعد ذلك �أنزله من �الأمير منزلة و�سيعة؛ �إذ هوبمنزلة �لفاأر من �الأ�سد، 

و�لبرغوث من �لن�سر.

ــيِّ َفـــْخـــُر ـــْجـــُو لــلــعــو�ــشِ فـــهـــذا الـــَه
ـــــْدُر؟ يـــكـــوَن لــــُه لــــدى الأمــــــــراِء َق
َن�ْشُر)48( اْنــَقــ�ــسَّ  عليِه  وبــرغــوٍث 

ـــــُه مــــا َراَبــــنــــي ـــــْن وقــــــد َراَبــــــنــــــي ِم
َعاَبني)47( فما  هــجــواً  قــلــُت  فـــاإن 

ْقٌر �شَ العو�شيَّ  هجا  اإن  َلــَعــْمــري 
ـــَو َذلــــَك الــ�ــشــعــلــوُك حتَّى وَمــــْن ُه
ـــْيـــٍث َعـــ�ـــسَّ َفــــــاأْراً ــَمــْع ِبـــلَ ـــــْم َتــ�ــشْ وَل

ـــقـــٌر وَلـــــــــْم اأَْهــــــُجــــــُه هــــجــــانــــَي �ـــش
حـــاكـــمـــاً ول  ــــــــيــــــــراً  اأَِم ـــــُت  ـــــ�ـــــشْ وَل
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 المبحث الأول: في �شعر المرا�شالت:
المبحث الثاني: في �شعر المنا�شبات:

يعاي�سه،  �ل��ذي  بالو�قع  �الأدي���ب  »وع��ي  �أن  غنيم،  محمود  �أدرك 
وباأدو�ت �لت�سكيل �لجمالي لعمله، يهب لفنه �لجودة و�لخلود«)49(، ولذ� 
وجد غنيم في �لفكاهة و�سيلة لجذب �لمتلقي �لذي ين�سرف غالبًا عن 

�سعر �لمنا�سبات.
ومع فكاهة غنيم �لحا�سرة لم َيْحَظ �سعر �لمنا�سبات بما كنت �أتوّخاه 
من ح�سور فكاهي الفت، ولعل ذلك يعود �إلى تف�سيله �أ�سلوب �لمر��سلة 

لما فيه من خ�سو�سية تنا�سب ح�سا�سية بع�س �لطرح �لفكاهي.
»فيم  بعنو�ن:  ن�س  في  قوله  �لمنا�سبات  �سعر  في  مفاكهاته  ومن 

�حتفالكم؟« مد�عبا �ساحبه �بن �لوكيل �إثر تكريمه في �أحد �لمحافل:
ــــامــــا ــــتَّ ـــــابـــــًة �ــــشَ ـــــبَّ ْمـــــــُتـــــــُم �ـــــشَ َكـــــــرَّ
ُح الأخـــــــــواَل والأَعـــمـــامـــا ـــــرِّ ـــــَج وُي
اأْمـــ�ـــشـــى كــئــيــبــاً ل َيــــــــُذوُق مــنــامــا
اأ�ــشــحــى لـــُه َلـــْحـــُم الأنــــــاِم َطــعــامــا
مــنــه الأفـــاعـــي َتــ�ــْشــَتــعــيــُر �ــِشــمــامــا
ــــُه اإلـــهـــامـــا واأنـــــــــا الـــــــذي األــــهــــمــــُت
ــْرغــامــا؟ وُذَبـــاَبـــًة قــد هــاَجــَمــْت �ــشِ
الأقزاما عوا  و�َشجَّ الفحوَل  َتَرُكوا 
ِو�َشاما اأربعيَن  يــاأخــُذ  الَهْجِو  في 
اأيـــــدي زبـــانـــيـــِة الــجــحــيــِم ِزَمـــامـــا
و�شاما)50( وطــاَف  لَّى  �شَ انه  ولَو 

فــيــم احـــتـــفـــاُلـــُكـــُم بـــــِه؟ وعـــالمـــا؟
َنْف�َشُه يهُجو  يكاُد  الل�شاِن  ُب  َع�شْ
ــُه ُق ِعــْر�ــشَ ــَمــزِّ  اإن لــم َيــِجــْد ُحـــّراً ُي
ُكــــِل الــنــا�ــُس الـــدجـــاَج فــاإنــُه َيــــاأْ اإْن 
ـــاٌن �ــشــائــٌل ــــِه لـــ�ـــش ــــْي ــــكَّ ــــَن َف مــــا بــــْي
ــْعــُرُه ـــي �ــشِ قــد بـــاَت يــهــجــونــي وِمـــنِّ
ـــمـــاً اأراأيـــــــــــَت تـــلـــمـــيـــذاً َيـــــُعـــــقُّ ُمـــَعـــلِّ
ُمـــــــوُه فـــاإنـــهـــم �ـــشـــكـــراً لــــقــــوٍم َكـــــــرَّ
َمــَنــُحــوُه جـــائـــزَة الــَقــِريــ�ــِس واإنـــُه
�ــشــيــكــوُن في ــُه  ــاُن ــَش ــ� ِل اإن الــوكــيــَل 
لـــن يــغــفــَر الــمــولــى لـــه اإْقـــــَذاَعـــــُه
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بظر�فته �لمعهودة يبدي �ل�ساعر ��ستغر�به من ح�سول �ساحبه على 
جائزة �لقري�س، ور�ح يعدد �أمور� يرى �أن من �ساأنها �أن تكون حائال دون 
ح�سوله على هذه �لجائزة، فهو هّجاء ال يكاد ي�سلم �أحد من ل�سانه حتى 

قر�بته من �الأخو�ل و�الأعمام.
في حديثه  ويلتفت  ل�ساحبه،  و�للمز  و�لغمز  �لمد�عبة  في  وي�ستمر 
�لحظوة، وهي  لينال  ي�سلكها  �أن  �لتي يجب عليه  �لطريق  له  ويبين  �إليه 

مدح �ساحبه غنيم، يقول:

وفي �أحد �لمحافل �أقيم �قتر�ع على علبة حلوى وكانت من ن�سيب 
مرتجاًل  وق��ال  �لعلبة،  نحو  غنيم  نف�س  فتحركت  فاطمة،  تدعى  فتاة 

محاواًل �الحتيال على �لفتاة و�ال�ستيالء على حلو�ها:

و�سرعان ما �قتنعت �لفتاة بمنطق �ل�ساعر، وجازت عليها �لحيلة، 
ف�َسلََّمْته علبة �لحلوى، و�كتفت بحالوة �إطاللتها �لتي و�سفها �ل�ساعر.

بجمال  م�سيدً�  قال  ون�ساء  رج��ال  فيها  َم  ُك��رِّ حا�سدة  منا�سبة  وفي 
ح�سور �لمر�أة في �لمنا�سط �لعملية:

ــبــْغ عــلــيــَك الــفــ�ــشــَل والإنــعــامــا اأُ�ــْش
كْم في بالطي �شاعر وَنَداَمى!)51(

ُبْخلَها! ُق  ـــدِّ اأُ�ـــشَ اإنــي ل  فــاأََجــْبــُت: 
ُكــلَّــهــا الــــــَحــــــالَوَة  اأعــــطــــاهــــا  اهلُل 
اأَْكلَها)52( َنْبغي  وِتْلَك  ِللنَّاِظِريَن، 

را؟ هل باَت ِمْن اأَ�ْشِر الُخُدوِر ُمَحرَّ
لُي�شَترا؟ الَجَماَل  َخلََق  قد  اأُتـــَراُه 
ــَغــرا اأَ�ــشْ الــِخــْدَر �ِشْجناً  اإنــي راأيـــُت 
را)53( ل َيْرِتدي ثوَب الَعَفاِف ُمَخدَّ

يا اْبَن الوكيِل َدِع الِهَجاَء وبي اأَ�ِشْد
�شاعراً بــالطــي  فــي  جعلُتَك  اإنـــي 

َفاِطٌم؟ بالحالَوِة  اأََتْبَخُل  قالوا: 
ــَخــُل بــالــحــالَوِة َغــــاَدٌة ــْب َهــْيــَهــاَت َت
ـــاُة َحـــــالَوَتـــــاِن: فـــَهـــِذِه ـــَت ــــِك يـــا َف َل

َينْثَني؟ اأَْقــَبــَل  ْبِي  الظَّ بــاُل هذا  ما 
ـــِه ـــاِت ـــَب ِه ـــُر  ـــْت �ـــشَ ـــيـــِه  ُيـــر�ـــشِ ل  اهلُل 
َطليقًة الــحــيــاِة  بــمــعــَتــَرِك  ُجــوِلــي 
�َشِميُرُه ُفوِر  ال�شُّ َيعفَّ مع  َلْم  َمْن 
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�أن مثل هذ� �لطرح �لد�عي  �إن من يعرف توجه غنيم �لديني يعي 
�أج��و�ء  تحريك  في  رغبته  ولعل  منه)54(،  ماألوف  غير  �لمر�أة  لتك�سف 

�لمنا�سبة دفعته �إلى هذ� �لم�ستوى من �لتفكه و�ال�ستظر�ف.
المبحث الثالث: في �شعر الإ�شالح الجتماعي:

يعد محمود غنيم، من �ل�سعر�ء �لذين عناهم �أمر �لمجتمع، فتحدث 
عن طائفة من عيوبه وهمومه، وتناول جملة من ق�ساياه، وكان يعر�س 
�لفكاهي متى  بح�سه  �أحيانًا  يمزجها  وقد  �لجد،  �أكثر ذلك في معر�س 

وجد �أن هذ� �لمزج ي�سهم في �لحل.
وثمة �سعر�ء يرون �أن �لفكاهة ت�سهم في تحقيق �لتو��سل و�الت�سال 
�لمبا�سرة  �أن  �الأفر�د و�لجماعات)55(، وذلك  و�لتفاعل �الجتماعي بين 
�إثقال وجفاء وخطابية غير  تخلو غالبا من  ال  �لم�سامين  مثل هذه  في 

بة عند كثيرين. ُمَحبَّ
�لفكاهة  تناولها غنيم ب�سيء من  �لتي  �الإ�سكاالت �الجتماعية  ومن 
�إ�سكال �لتحرر من �لقو�عد �للغوية و�ل�سعرية، وهو �إ�سكال تمدد في تلك 
�لحقبة، و�أثار جدال، وتنوعت و�سائل معالجته ومو�جهته، غير �أن غنيمًا 
و�جهه بمد�عبة ذ�ت خفيفة ثقيلة في �آن، يقول في ن�س بعنو�ن: »حررو� 

�لنثر �أي�سًا«:

�ل�سعرية،  �الأوز�ن  باإ�سقاط  ينادون  �لذين  باأولئك  �ل�ساعر  يتندر 
�إ�سقاط  �إلى  �أي�سًا  غنيم،  دعا  و�لنثر  �ل�سعر  بين  �لعد�لة  تتحقق  وحتى 
قو�عد �للغة من �لكتابات �لنثرية، فما هي �إال قيود ال فائدة منها قيا�سًا 

على قيود �الأوز�ن، ويم�سي قائال:

ـــــوِل ـــــُع وَحـــــــَمـــــــْوُه ِمــــــن فــــاعــــٍل وَف
ـــَنـــــــْثـــَر َرهــــنــــاً بـــكـــلِّ َقــــيــــٍد ثــقــيــِل؟ ـ
الجميِل)56( �شنَع  بــذاك  وا  ِلُتِتمُّ

الخليِل ُقيود  من  ْعَر  ال�شِّ ُروا  َحـــرَّ
لــهــُم اهلُل! مــا لــهــم َيــْتــركــون الــْنـــ
روا الــنــثــَر اأي�شاً  اأيــهــا الــقــوُم حــــرِّ
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وبفكاهة م�ساِغبة ي�سير غنيم �إلى بع�س �لقو�عد �لنحوية و�ل�سرفية، 
وهو بذلك يومئ �إلى �أّن �لقو�عد �ل�سعرّية �لتي تحّرر منها بع�س �ل�سعر�ء 
�لتي  و�ل�سرفّية  �لنحوّية  �لقو�عد  بمنزلة  منها  �لتحّرر  �إلى  يدعون  �أو 

ي�ستثقلها كثيرون، ولكن ال مفّر منها.
�إلى  لل�ساعر ر�سده، وينبذ فكاهته، ويتحول  يعود  �لتهكم  وبعد هذ� 
بتدمير  للغتهم  �ل�ساد  �أبناء  طرح  ه  وُي�َسبِّ �لمغول،  فعله  ما  ��ستح�سار 

�لمغول لمكتبات �لعر�ق ورميهم �لكتب في دجلة و�لفر�ت.
وفي مو�سع �آخر ينتقد غنيم، �لمجتمع ويتخذ �لفكاهة �سبيال لذلك، 

يقول في ن�س بعنو�ن: »غريب بين قومي«:

بالغربة  �سعوره  �ل�ساعر  يعلن  و��سحة  وبلغة  بت�سوير قريب ظريف 
�أهل  �أمثاله  وع��ن  عنه  قومه  �ن�سر�ف  �لغربة  ه��ذه  وَم���َرّد  قومه،  بين 

�لحروف �إلى �أهل �لِغناء.

قــومــي! ــَن  ــْي َب غــريــبــاً  نف�شي  اأرى 
وما �َشَعُروا بـ »محموٍد ُغَنْيِم«!)59(

ــكــالٍت اأْعــــَيــــْت كـــبـــاَر الــعــقــوِل ــ�ــْش ُم
وخـــــــــالٍف بـــيـــن الــــنــــحــــاة طـــويـــِل
مـــفـــعـــوِل ومــــــن  ـــــاعـــــٍل  َف ومــــــن  ِم 
َجـــــرَّ الــــذيــــوِل؟ ــــَجــــرُّ  ُت ِم وهـــــذي 
عــلــيــِل؟ غـــيـــُر  وذاَك  يــ�ــشــكــو  بــــات 
ـــــوِل اأُ�ـــــشُ اأو  لــ�ــشــبــِطــِه  فـــــــروٍع  ِة 
َطـــْرَح المغوِل ــَرات  الــُف اأو فــي  ـــلــِة 
ـــوِل ـــُل هــــا لأ�ـــشـــحـــابـــهـــا نــــعــــاُة الـــطُّ
ـــى لـــلـــُعـــْرب غـــيـــُر قــلــيــِل مــــا َتـــَبـــقَّ
َدخيِل)57( األــِف  األــِف  �َشرٌّ من  ُهــَو 

�َشْيمي ربِّ  يــا  �ــشــَتــكــي  اأَ َمـــْن  اإلـــى 
فكم هتفوا بـ »محموٍد �شكوكو«!)58(

ــَواعــِد �شرٍف َق النثر مــن  روا  َحــــرِّ
روه مـــن نـــــحــِو زِيـــــٍد وعــمــرٍو َحــــــرِّ
روه مــن اأحـــرِف الــجــرِّ والجز َحـــرِّ
كالها ُتـــْرَفـــَع  الأ�ــشــمــاء:  لتلك  مــا 
ــيــٌل مـــا لــتــلــك الأفـــــعـــــاِل: هــــذا َعــِل
ُمـــراَعـــا دوَن  بـــالـــكـــالِم  انـــِطـــقـــوا 
واطَرُحوا هذه المعاِجَم في الدْجـ
واتـــــركـــــوا هـــــذه الـــمـــجـــامـــَع يــنــعــا
اأيـــهـــا الـــعـــابـــثـــوَن بـــالـــ�ـــشـــاِد رفــقــاً
اآفــــــُة الـــ�ـــشـــاِد مـــــــاِرٌق ِمــــن ِبــنــيــهــا
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�أح��و�ل  بفكاهته  �ل�ساعر  تناولها  �لتي  �الجتماعية  �لمظاهر  ومن 
�لنا�س على �ساطئ �لبحر، وال �سيما ت�ساهل بع�س �لن�ساء في �الحت�سام، 

يقول �سمن ن�س بعنو�ن »في �ل�سيف«:

�أجو�ء دعت �ل�ساعر �إلى �الن�سر�ح و�لتب�ّسط، فتماهى مع �لهائمين، 
وكّحل ناظريه بلوحات �لجمال �لتي تناثرت �أمامه، ولكّنه بعد �أن ترّوى 
ح�ّسه  به  ع��اد  و�الأخالقّية  �الجتماعّية  �سقطاته  في  وت��اأّم��ل  �الأم��ر،  في 

لوك �الجتماعي. �لفكاهيُّ �إلى نقد هذ� �ل�سُّ
و�أعزو  ناجح في جملته،  �سعر غنيم، ح�سور  للفكاهة في  كان  لقد 
هذ� �لنجاح �إلى �أمور عدة �أهمها طبيعته �ل�سخ�سية، فال يمكن ل�ساعر 
�أن يكون فكاهيا لو لم يكن في د�خله ما يعينه على ذلك، كما �أن وعيه 

ـــَك كــالأعــ�ــشــاِب َيـــْنـــُبـــْتـــَن فـــي �ـــَشـــطِّ
َيــــــــَكــــــــْدن َيـــــــــْبـــــــــُدون بــــــال ثــــيــــاِب
الآداِب؟ ـــْرَطـــُة  �ـــشُ اأيـــــن  بـــحـــُر  يـــا 
اأهــــــكــــــذا يــــلــــعــــْبــــَن بــــــالأَْلــــــبــــــاِب؟
ُيـــَحـــابـــي اأو  ــــوُر  يــــُج ل  والـــبـــحـــُر 
ــاِب ومـــا عــلــى الأَْوُجــــــــِه مـــْن خــ�ــشَ
ــــَبــــاِب لــــُيــــعــــَرَف الـــــزيـــــُف ِمـــــن الــــلُّ
ــــاِب ــِة الإَه َحــــْوَل الــُجــ�ــُشــوِم الــَغــ�ــشَّ
ِب ـــالَّ �ـــشَ ــَهــى  ــنُّ لــل ـــٍم  ِجـــ�ـــشْ ذاِت  كـــم 
ـــــــاِب بــــــكــــــلِّ َطـــــــــــــــْرٍف َنــــــــِهــــــــٍم َنـــــــهَّ
ــاِب! الــُمــ�ــشَ ــائــِب  الــ�ــشَّ للجماِل  يــا 
ــــابــــي ـــــلـَــــْت ِرَك مــــن الــــهــــوى وُعـــــطِّ
الِعَقاِب)60( حــــــالوَة  ُيـــِذيـــُقـــنـــي 

ــــــَراٌب اإلـــــى اأ�ــــشــــراِب والـــِغـــيـــُد اأ�ــــــشْ
ــــْفــــَرْغــــَن مـــن الــمــَخــابــي اإلــــيــــَك َي
ـــ�ـــشـــَن بـــحـــاجـــٍة اإلــــــى اغــتــ�ــشــاِب َل
ــَوابــي ـــنـــي �ــشَ ـــْدَن ـــَق غـــيـــُدَك قـــد اأْف
اِب هـــنـــا َجــــــمــــــاٌل لـــيـــ�ـــس بـــــالـــــَكـــــذَّ
ــيــِن والأهــــــداِب ــَع ُيـــذيـــُب ُكـــْحـــَل ال
ــٍك ومـــن َمــــاَلِب ــ�ــْش ــــَوُع مــن ِم اأَ�ــــشْ
»اأْرواِب« بـــال  الـــبـــحـــِر  ـــ�ـــُس  ـــالِب َم
اأخــــطــــُر مـــن نـــــاٍر عــلــى اأْحــــَطــــاِب
يـــرُمـــُقـــهـــا الـــنـــاِظـــُر فـــي اإعـــجـــاِب
ـــاِب َيـــــْجـــــَرُح مـــثـــَل ُمـــــْدَيـــــِة الـــَقـــ�ـــشَّ
ِوَطــــــابــــــي ـــــــْت  َخـــــــلَ هلِل  الـــــحـــــمـــــُد 
مــا عـــاد لــي بــيــَن الــحــ�ــَشــاِن �شابي
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و�لتر�كيب  و�الألفاظ  �ل�سور  من  �لمنا�سب  يوظف  جعله  �ل�سعر  ب��اأدو�ت 
�لفكاهي  �سعره  �أك�سب  ما  وهذ�  �لفكاهة،  �إلى  يعمد  حين  و�الإيقاعات 

َله لل�سيرورة. َقبواًل، و�أَهَّ

الف�شل الثاني:
وظائف الفكاهة في ديوان: )رجع ال�شدى(

المبحث الأول: الوظيفة الجتماعية:
ال ينف�سل �لنتاج �الأدبي عن �لو�قع �لذي ينتج فيه، فهو غالبا �سدى 
من �أ�سد�ئه يتاأثر بما فيه على مختلف �لم�ستويات، �سو�ء �أكان ذلك على 

�لم�ستوى �الجتماعي �أو �القت�سادي �أو �لنف�سي �أو �لتاريخي.
�لموجه،  �لن�ساط غير  »نوع من  �لفكاهة:  �أن  زيد،  �أبو  �أحمد  ويرى 
توؤدي وظيفة  �أنها ال  �سلفا، كما  لتحقيق هدف محدد  �أنها ال ت�سدر  �أي 
و��سحة ومحددة تحديد� دقيقا«)61(؛ �إذ يبدو �أن �لنتاج �لفكاهي ي�سدر 
الأ�سباب متنوعة غير محددة لدى �ل�ساعر، وعلى �لناقد ��ست�سر�ف تلك 

�الأ�سباب و�لوقوف عليها.
عن  ت�سور  ولها  �إال  �لفكاهة  �إلى  تميل  �سخ�سية  نجد  نكاد  ال  �إننا 
ويقرر  و�لمنافرة،  و�لمعاي�سة  �الختالط  عن  ناجم  و�لنا�س  �لمجتمع 
�إذ� كان يعي�س منعزال  �أنه: »ال وجود للفكاهة في حياة �الإن�سان  باحثون 
ومفتقر� لنظام �لمجتمعات، فالفكاهة في جوهرها �الأ�سا�سي تحتاج �إلى 

مر�سل ومتلق«)62(.
�إذ  وثيق؛  ب�سكل  بالمجتمع  �الأدب  ربط  �إلى  �لنقاد  من  كثير  وينحو 
تتاأثر وتوؤثر، و�لفكاهة جزء  �أنه في �الأ�سل ظاهرة �جتماعية)63(  يرون 
من هذه �لظاهرة، وتكمن �أهميته »في �لتعبير عن �الأو�ساع �ل�سائدة في 

�لمجتمع و�لتعبير عن �أفكار �لنا�س وقيمهم و�آر�ئهم«)64(.
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ن�سو�س  ت�سكيل  في  �لموؤثرة  �لعو�مل  من  عامال  �لمجتمع  ويعد 
�لفكاهة لدى محمود غنيم، وقد تناول �أبرز رموزه ومظاهره وظو�هره، 
منه  ليظفر  �لمتلقي؛  �إل��ى  كثيرً�  و�ن��ح��از  و�أ���س��ح��ك،  ���سَ  وَع��رَّ فانتقد 

بابت�سامة، �أو يخرجه من قتامة و�قعه.
وفي زعمي �أن �ل�ساعر �لفكاهي ي�سعى - �سمن ما ي�سعى �إليه - �إلى 
تهيئة �أجو�ء �سعورية با�سمة تعيد للمجتمع بع�س �تز�نه جر�ء �ل�سر�مة 

�لتي يحياها �أفر�ده، حتى لو كان ذلك على ح�ساب �ل�ساعر نف�سه.
فها هو غنيم ياأ�سى على حال مجتمعه �لذي �ن�سرف �إلى ُمَغنٍّ �سعبي 
�لنرج�سية  لحاجز  �ختر�ق  ذ�ته  بحد  وهذ�  �أمثاله،  �ل�سعر�ء  وغفل عن 
في  َيدخل  �أن  ير�سى  منهم  �أح��د  فما  �ل�سعر�ء،  من  كثير  يعي�سها  �لتي 
مقارنة مع ُمَغّن و�سعبي �أي�سا، غير �أن غنيمًا ر�سي بذلك؛ الأنه وجد �أن 
�إلى  تف�سي  قد  ثّم  ومن  وَقبوال،  و�سوحًا  �لموقف  �ستزيد  �لمقارنة  هذه 
�الإ�سالح وتقويم �لمعوّج من �الأمور، وفوق ذلك �ستر�سم ب�سمة على ثغر 
بمفارقات  �سي�سعر  ومفارقاتها  �لمقارنة  هذه  خالل  من  �لذي  �لمتلّقي 

�لمجتمع و�عوجاج ممار�ساته، يقول غنيم:

ومن ممار�سات �لمجتمع �لتي �سلط عليه �ل�ساعر �سوءه تمرد بع�س 
�الأدباء على �سو�بط �لوزن �ل�سعري، فانتقدهم، وبين خطاأهم، وحاول 
�إ�سحاك �الآخرين عليهم بو�سائل تعبيرية وت�سويرية جعلت من لم يكن 

مهتمًا يهتم.
�إياهم، �ساعيا  �إلى دعاة تحرير �ل�سعر من �الأوز�ن، منتقد�  و�أ�سار 
�إلى �إ�سحاك فئات �لمجتمع �لو�عي وغير �لو�عي عليهم، لعلهم ينتبهون 

لخطورة م�سعاهم، يقول في ن�س بعنو�ن: »حررو� �لنثر �أي�سًا«:

قــومــي! ــَن  ــْي َب غــريــبــاً  نف�شي  اأرى 
وما �َشَعُروا بـ »محموٍد ُغَنْيِم«!)65(

�َشْيمي ربِّ  يــا  �ــشــَتــكــي  اأَ َمـــْن  اإلـــى 
�شكوكو« »مــحــمــوٍد  بـــ  هتفوا  فكم 
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لتلك  �لذيول؟(، )ما  ُترفع كالهام، وهذي تجر  �الأ�سماء  لتلك  )ما 
متتالية  ��ستفهامات  عليل؟(،  غير  وذ�ك  ي�سكو  بات  عليل  هذ�  �الأفعال 
ذ�ت طابع فكاهي هازئ �تخذها �ل�ساعر مدخال ليبعث ر�سائل مبطنة 

لعلها توقظ �سمائر �أبناء �لمجتمع �لحري�سين على تر�ثنا �الأدبي.
�ل�سعب  بين  ت��اّم��ًا  »تجان�سًا  َيفتر�س  �الأول  �الإ�سحاك  �سرط  �إن 
وثقافته، كما يفتر�س ظهور هذه �لثقافة وتبلورها في �أب�سط �سورها من 
�أن تحظىبقبول  باإمكانها  �لتلقائية  �إن هذه  �إذ  و�لتلقائية«)67(؛  �لعفوية 
كما  و�قعه،  عن  ومنعك�سة  ثقافته،  مع  متجان�سة  كانت  ما  متى  �لمتلقي 
و��ستنتاج  �لفكاهية  �لن�سو�س  ��ست�سر�ف  ُتِعين على  �لن�سو�س  �أن هذه 
ما يمكن ��ستنتاجه منه، وال �سيما عن ثقافة �لمجتمع وعاد�ته وطبائعه 

و�هتماماته.
ن�سٍّ  في  قوله  �لمجتمع  في  تتوغل  �لتي  �لفكاهية  �لن�سو�س  ومن 

بعنو�ن: »ي��ا بائ��ع �لليم���ون« يد�عب فيه �ساحبه �لوكيل:

و��ستطباباته  �لمجتمع،  ثقافة  م��ن  فكاهته  ي�ستمد  �لن�س  ه��ذ� 
�ل�سد�ع  �أعر��س  من  به  �لتد�وي  يمكن  �لليمون  �أن  وكيف  �لطبيعية، 
و�لقيء، كما توحي �ل�سورة �لفكاهية باأن �ل�سعر �لرديء �لذي ال يتقبله 
�لذوق ترف�سه �لروح، و�سرعان ما تنتقل عدوى �لرف�س �إلى �لج�سد كما 

َجـــــرَّ الــــذيــــوِل؟ ــــَجــــرُّ  ُت ِم وهـــــذي 
عــلــيــِل؟ غـــيـــُر  وذاَك  يــ�ــشــكــو  بــــات 
وِل)66( اأُ�شُ اأو  ل�شبِطِه  فـــروٍع  ِة 

ـــيـــِل ــــالــــثــــمــــِن الـــقـــل ـــــــواِق ب ـــــــش ـــــــاأَ� ـ
ال�شبيِل عــلــى   - الــيــهــوِد  ــى  ــَن ِغ َت 
الوكيِل)68( ابـــِن  �ــِشــْعــِر  �ــشــمــاِع  ــــَد 

كالها ُتـــْرَفـــَع  الأ�ــشــمــاء:  لتلك  مــا 
ــيــٌل مـــا لــتــلــك الأفـــــعـــــاِل: هــــذا َعــِل
ُمـــراَعـــا دوَن  بـــالـــكـــالِم  انـــِطـــقـــوا 

ـــــــ ــــــائــــــَع الـــــلـــــيـــــمـــــوِن فــــــي اْل يــــــا ب
اأرد اإن   - ـــــــــــــــــــــك  اأدلُّ ـــــــــــــــي  اإن
ــــ ـــْع ـــــُه فــــي الـــــَحـــــَفـــــالِت َب ـــــِر�ـــــشْ اْع
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هنا  �لفكاهة  وّظف  �ل�ساعر  ف��اإّن  وبهذ�  �لغذ�ء،  رديَء  �لج�سُم  يرف�س 
ق بين �لغّث و�ل�سمين،  توظيفًا �جتماعّيًا في �إ�سالح ذ�ئقة �لمجتمع؛ ليفرِّ

و�لجميل و�لقبيح من �ل�سعر.
ومن ذلك �أي�سا مقطوعات محمود غنيم في بط �ساحبه �لماحي:

واأنـــِت �شباحي ليلي  قد طــاَل بي 
الماحي؟ َبــطِّ  واأكـــُل  النجوِم  َنــْيــُل 

الأرواِح ــِم  ـــ عــاَل فــي  اأ�ــشــبــحــْت  قــد 
هَو درهــٌم من لحِم َبطِّ الماحي؟

ـــــِف قــــــالدٍة وو�ـــشـــاِح �ـــشـــدري بـــــاأَْل
لــكــْن َلـــــَمــْحــُت خــيــاَل بــطِّ الماحي

كفاحي الـُمْعِلُموَن  الُكَماُة  َيــدري 
لــكــْن عــجــزُت اأمـــــاَم َبــــطٍّ الــمــاحــي

ــــٍج ِبــ�ــشــالِح ْلــــــِف ُمــــَدجَّ فـــي اأَْلــــــِف اأَ
َلـْم ينجحوا في غزِو بطِّ الماحي

ــُه بــنــجــاِح ــعــُي ــــَل �ــش ـــَع ُكــــلِّ َمـــــْن َيـــ�ـــشْ
الماحي بـــطِّ  اأكــــِل  فــي  اأو طــامــعــاً 

1 - دون �لو�سال:
ال�شاحي ــا  ــُمــَحــيَّ الـــ ذاَت  يــا  بــــاهلِل 
قالْت: اأتطمُع في الو�شاِل ودوَنُه

2 - ليلى �لمري�سة بالعر�ق:
الــعــراِق مري�شٌة في  ليلَى  َوْيـــالُه 
واإنــمــا الــــدواِء  اإلـــى  ال�شبيُل  كــيــَف 

3 - حامل �الأو�سمة:
ْلُت فَزيِّنوا قاَل ال�شديُق: لقد َو�شَ
ل قــال:  َعْر�شاً؟  ــْيــَت  اأََوِل ف�شاألُتُه: 

4 - م�سارع �الآ�ساد:
�شاءلُتُه: َمْن اأَنَت؟ قال: اأنا الذي
ف�شرعُتها ال�شرى  اآ�شاَد  �شارعُت 

5 - �لفر�سان �لثالثة:
ُمـــــحــاِربــاً اأن هـــاِنـــْيـــبـــاَل جـــــاَء  لـــو 
و»هــتــلــراً« عــــاَد  »نــابــلــيــوَن«  اأن  اأو 

6 - �لم�ستحيالن:
ل �ـــشـــيَء فـــي دنـــيـــاَك غــيــُر مــتــاِح
ـــتـــاً َمـــيِّ ُيـــــــْحـــِيـــــــى  قــــــاَم  اإل طــبــيــبــاً 
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�إن هذه �لمقطوعات قائمة على �لفكاهة �لعفوية �لتي تتما�سى وثقافة 
�لفرد  يعيها  تحديات  فيها  �ل��و�ردة  فالتحديات  �لثقافة،  معتدل  مجتمع 
وعقبات  �لخطيب،  كاأمنيات  �لخ�سو�س؛  وجه  على  و�لم�سري  �لعربي 
�لزو�ج، و�سعوبات �للقاء، حتى �لبعد �لتاريخي �أطل عبر نماذج ماألوفة، 
كق�سة جن �سليمان، ومعارك هتلر، ولما تناول �ل�ساعر �ساأنًا فلكّيًا ��ستح�سر 
كوكبًا ماألوفًا ال يجهله �أن�ساف �لمتعلمين، ويمكن �لقول �إّن غنيمًا لم يرد 
�أ�سار كذلك  و�إّنما  وبّطه،  بالماحي  و�الإ�سحاك  �لفكاهة  �سبق مجّرد  مّما 

بطرف َخِفيٍّ �إلى ذّم �لبخل �لم�ست�سري في بع�س فئات �لمجتمع.
�تكاًء  و�لتهويل  �لتخييل  على  �التكاء  �لفكاهي  �لن�س  طبيعة  ومن 
على  �ل�ساعَر  يحا�ِسب  وال  جيد�،  �لَعْقد  هذ�  �لمتلقي  ويعي  فيه،  مبالغًا 
�آخر،  م�سمون  في  �أخ��رى  مبالغات  على  يحا�ِسبه  قد  كما  فيه  �لتمادي 

فــــالِح اأيَّ  بـــالـــعـــلـــِم  غــــزِوهــــا  فــــي 
الماحي َبـــطَّ  َوَجــْدنــا فيه  قــالــوا: 

قـــد جـــــاءُه بــالــعــر�ــِس فــــوَق َجــنــاِح
َلـــْم َيــــْدِر اأَيــــَن مــكــاُن بــطِّ الماحي

�ــشــاِح؟ يــا  ت�شتهي  مــا  ــُه:  ــُت ــاأَل ــَش ــ� َف
الماحي بــطِّ  لــحــِم  مــن  قطعًة  اأو 

ــَواحــي وا طـــوَل ُحــْزنــي َبــْعــَدهــا وُن
هو ري�شٌة من ري�ِس بطِّ الماحي؟)69(

7 - في زحل:
ــَفــِت الــنــجــوُم واأَْفـــلـَــُحـــوا ــا َتــَكــ�ــشَّ ــمَّ َل
�ــَشــاءلــُت عــن ُزَحـــٍل اأَفــيــِه خالئٌق؟

8 - عفريت من �لجن:
الذي َداُوَد  ــِن  اْب ِجــنِّ  عن  اأَ�َشِمْعَت 
َلــــْو َظــــلَّ يــبــحــُث األــــَف عــــاٍم كــامــٍل

9 - محت�سر يتمنى:
َيــْلــِفــُظ روَحــُه �شاهدُت ِخــلِّــي َوْهـــَو 
ُقبلًة اأَطــُلــُب من حبيبي  فــاأجــاَب: 

10 - مهر �لخطيبة:

قال الخطيُب: لقد فقدُت خطيبتي
الزواِج وَمْهُرها اإلى  ال�شبيُل  كيَف 
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بعملية  ت�سميته  يمكن  »ما  تقوم على  و�للهو  و�ل�سحك  �لفكاهة  فعنا�سر 
تجاوز �لو�قع«)70( من �أجل �سنع عالم من �لمرح تلغى فيه »�لعالقة بين 

�لتوقع و�لنجاح وبين �لممكن و�لو�قع، وبين �ل�سيء وما يحيط به«)71(.
ومن تلك �لتجاوز�ت للو�قع َن�سٌّ بعنو�ن: »في مهرج��ان د�ر �لعل���وم«، 

يقول في �أبيات منه:

في  �ل�ساعر  �سيحاورون  كانو�  �لمتلقين  بع�س  �أن  جد�  �ل��و�رد  من 
موقفه من �ل�سفور لو لم يكن م�سار �لن�س فكاهيا.

و�أبرز ما في �لفكاهة �أنها ت�سف عن �لروح بي�سر تام، فبع�س �لن�سو�س 
�لفكاهية تتخذ �لفكاهة قناعا، ومن خلفه �سخط على �لمجتمع �أو �أحد 
�أفر�ده، وبهذ� فاإّن �لفكاهة �سالح ذو حّدين؛ �إذ يمكن �أن توّظف لخدمة 

قيمة �جتماعّية، وقد توّجه لهدمها بح�سب روؤية �ل�ساعر وقناعاته.
ونلحظ بع�س ذلك في ن�س محمود غنيم: »قالو� �أُِحيل؟« �لذي نظمه 

بح�س فكاهي بمنا�سبة تقاعد �ساحبه:

�سخطًا  ِمر-  ُي�سْ ما  -�سمن  ِمر  ُي�سْ �ل�ساعر  �أن  �لن�س  هذ�  يك�سف 
على مجتمع ي�سعر �أنه لم ينل فيه ما يجب من تقدير وتقديم، في حين 

يحظى �آخرون بما لم َيُدْر في ح�سبانهم من رفعة وثروة ور�حة.
غنيم  �سعر  في  متنوع  ح�سور  ولها  �لمجتمع،  من  ج��زء  و�ل��م��ر�أة 
�لفكاهي، وقد ي�ستح�سرها ملِهَمة، وربما ��ستدعاها ب�سفتها ق�سية من 

ق�سايا �لمجتمع وهو يحاول �أن ُي�سهم في معالجتها بروؤى فكاهية.

را؟ هل باَت ِمْن اأَ�ْشِر الُخُدوِر ُمَحرَّ
لُي�شَترا؟ الَجَماَل  َخلََق  قد  اأُتـــَراُه 
ــَغــرا اأَ�ــشْ الــِخــْدَر �ِشْجناً  اإنــي راأيـــُت 
را)72( ل َيْرِتدي ثوَب الَعَفاِف ُمَخدَّ

بالركوِد...)73( ـــُن  يـــاأ�ـــشِ والـــمـــاُء 

َينْثَني؟ اأَْقــَبــَل  ْبِي  الظَّ بــاُل هذا  ما 
ـــِه ـــاِت ـــَب ِه ـــُر  ـــْت �ـــشَ ـــيـــِه  ُيـــر�ـــشِ ل  اهلُل 
َطليقًة الــحــيــاِة  بــمــعــَتــَرِك  ُجــوِلــي 
�َشِميُرُه ُفوِر  ال�شُّ َيِعفَّ مع  َلْم  َمْن 

قـــــالـــــوا: اأُِحــــــيــــــَل اإلـــــــى الــــُقــــُعــــوِد
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تدور  رئي�سة  �سخ�سية  بو�سفها  �إياها  ��ستح�ساره  �لطريف  �أن  غير 
حولها �لمفاكهة، وهو �أثناء ذلك ي�سقط عليها ما يوؤمن به من ت�سور�ت 
خا�سة �أو �عتنقها عن �لمجتمع؛ ففي حفل حا�سد �أُقيَم �قتر�ٌع على علبة 
حلوى، فكانت من ن�سيب فتاة ��سمها فاطمة، فطمع �ل�ساعر في �لحلوى، 
وفكر في حيلة تمكنه من خد�ع �لفتاة، و�لفوز بالحلوى، فقام في �لحفل 

مرتجاًل هذه �الأبيات:

وبهذه �الأبيات ��ستطاع �ل�ساعر �إقناع �لفتاة بالتنازل له عن �لحلوى 
للتم�سك  �آتاها قدر� و�فر� من �لجمال لن يجعلها م�سطرة  �أن �هلل  بما 

بعلبة حلوى.
وظاهٌر �أن �ل�ساعر خاَطَب �لفتاة بما تحب �أن تخاَطب به، وظاهٌر 

�أي�سًا �أن �ل�ساعر �حتال على �لفتاة حيلة لطيفة لينال ما يريد.
متَقنًا  تخطيطًا  �لطريفة  �النتهازية  لمناورته  �ل�ساعر  خطط  لقد 
در�س فيه عقلية �لن�ساء، وقر�أ فيه مالمح �لفتاة فاطمة، وهذه �لمناورة 
��ستمدت طاقاتها وخلفياتها من �لمجتمع حينا، ومن �لدر�ية بعلم نف�س 
�لمر�أة حينًا �آخر، وكاأّني به يريد �أن يك�سف لنا عن حقيقة �لمر�أة، وكيفّية 
�لو�سول �إلى عو�لمها، فهي �أ�سيرة لجمالها، وهذ� �لجمال نف�سه يمكن �أن 

يوّظفه �لرجل �سالحًا �سّدها لينال منها ما يريد نو�له.
وتالئم  وثقافته،  �لمجتمع  عمق  من  نابعة  كلها  �لقر�ء�ت  هذه  �إن 
ت�سور�ته، وتدل على �أن �ل�ساعر ي�ستمد مو�ده �لفكاهية بمختلف �أبعادها 

من باحة �لجمهور.
 

ُبْخلَها! ُق  ـــدِّ اأُ�ـــشَ اإنــي ل  فــاأََجــْبــُت: 
ُكــلَّــهــا الــــــَحــــــالَوَة  اأعــــطــــاهــــا  اهلُل 
اأَْكلَها)74( َنْبغي  وِتْلَك  ِللنَّاِظِريَن، 

َفاِطٌم؟ بالحالَوِة  اأََتْبَخُل  قالوا: 
ــَخــُل بــالــحــالَوِة َغــــاَدٌة ــْب َهــْيــَهــاَت َت
ـــاُة َحـــــالَوَتـــــاِن: فـــَهـــِذِه ـــَت ــــِك يـــا َف َل



الفكاهة في ديوان رجع الصدى حملمود غنيم

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

116

جـــــذور

المبحث الثاني: الوظيفة التنفي�شية:
يميل بع�س �ل�سعر�ء �إلى �لفكاهة في �أ�سعارهم تلبية لنو�زع نف�سية 
متنوعة، ويذهب عدد من �لنقاد �إلى »�أن �لفكاهة تكاد تكون �سرورة نف�سية 
وعقلية، يميل �الإن�سان بطبعه �إليها؛ حيث ال يحتمل �لجد �لمتو��سل«)75(.
فقد يلجاأ �ل�ساعر �إلى �لفكاهة بغية �لتخل�س من �ل�َمالل، فللفكاهة 
»وظيفة نف�سية يناط بها تبديل �لملل �أو �ل�سجر«)76(، وهذه �لوظيفة من 
�أبرز �لوظائف، وال �سيما �أن �لفكاهة »تمنح �الإن�سان �للذة وتخفف �الألم 
�لذي ت�ساهم �لقو�نين �لمحيطة باالإن�سان في ت�سكله«)77(، ويوؤكد �لعالم 
�لنف�سي فرويد هذ� �لمعنى، وَيَرّد �لدعابة �إلى مبد�أ »�قت�ساد �لمجهود 

�لذي يفر�سه علينا �لكف �أو �لكبت«)78(.
�إلى �لتنفي�س  �إن �لمتتبع ن�سو�س غنيم �لفكاهية يجده حّقًا ي�سعى 
و�الإ�سحاك وطرد �ل�ساأم، كاأبياته �لتي ر��سل بها �ساحبه �لماحي، يقول:

هذه �الأبيات وما نجم بعدها من �سجال �سعري طويل ما ز�لت توؤكد 
�أن غنيمًا نجح في �أد�ء ر�سالته �لفكاهية، وها نحن وقد بعدنا عن �لحدث 
زمانا ومكانا ما نز�ل نبت�سم لالأبيات، ونرى فيها طاقة منا�ِسبة لالإمتاع 

و�لت�سرية.
�لفكاهة  �إل��ى  يلجاأ  غنيمًا  �أن  نلحظ  �أخ��رى  فكاهية  ن�سو�س  وفي 
و�جتماعية  �قت�سادية  �أو�ساع  تجاه  �لقاتمة  م�ساعره  بع�س  عن  لينف�س 
درج �ل�سعر�ء وغيرهم على �العتر��س عليها، و�لت�سكي منها، كقوله في 
يعاِن  ولم  منها،  �لتي عانى هو  �لغالء  �أزمة  �إلى  م�سير�  �لن�سو�س  �أحد 

منها �آخرون منهم �أبو م�سطفى �لذي يطمع �ل�ساعر في طعامه، يقول:

ـــــــــــالأُْذِن حـــتـــى �ــشــِبــْعــنــا ـــنـــا ب ـــْل فـــاأَك
َمْعنى)79( الَبطِّ  لذِلَك  َعَرْفنا  ما 

�َشِمْعنا ما  ِكم  بطِّ عن  �َشِمْعنا  َقــْد 
غــيــَر اأن الأفـــــواَه تــنــِطــُق َهــْمــ�ــشــاً:
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ويبدو �أن �ل�ساعر يعاني �أزمة كبرى يحاول �لتنفي�س عنها من خالل 
وب�سبب  بغيره،  مقارنة  يده  ذ�ت  �سيق  ب�سبب  وذلك  �لمفاكهات،  بع�س 

�لتفاوت �لطبقي �لذي لم يكن في �سالح غنيم كثيرً� كما َي�سعر هو.
من  يطلب  وزي��ر  �إل��ى  �أر�سلها  �أبيات  لديه  �ل�سعور  هذ�  يوؤكد  ومما 
�سفاعة تتيح له �لح�سول على هاتف منزلي في وقت كان فيه هذ� �الأمر 

�ساّقا، يقول غنيم:

ُظِلَم حين  �أبياته �لممزوجة بالفكاهة بطلب �لن�سرة، وكاأنه  �فتتح 
عليه  ل  وُي�َسهِّ تقاعده،  بعد  حو�ئجه  ق�ساء  على  ُيِعينه  بهاتف  ُيَخ�ّس  لم 

تو��سل �أحبابه معه.
ويلح �ل�ساعر في �أكثر من ن�س على �أنه لم ينل ما يليق به من مكانة 
وتقدير، ويقارن �أحو�له باأحو�ل من ير�هم �أقل منه، ك�ن�سه �لذي �أ�سار 
فيه �إلى �أن قومه يف�سلون �أهل �لفن على �أهل �لفكر و�الأدب �لذين ينتمي 

�إليهم، يقول:
قــومــي! ــَن  ــْي َب غــريــبــاً  نف�شي  اأرى 
وما �َشَعُروا بـ »محموٍد ُغَنْيِم«!)82(

اأن �ــَشــِبــعــَت وُجــْعــنــا؟ ــْر�ــشــيــَك  ــُي اأَف
ــنــا ــْع ــ�ــَش ـــُه لــــم َي ــــُح ُدهـــــنـــــاً، لـــكـــنَّ �ــــشِ
َتَدْعنا ل  َوى  الطَّ ن�شكو  َتَدْعَنا  ل 
وِبْعنا)80( الــمــتــاَع  فيه  ــا  َرَهــنَّ قــد 

ـــب الــنــبــيــْل ـــشَ ـــ� يــــا �ـــشـــاحـــَب الـــَح
ـــبـــيـــْل! ِمـــــــْن بـــعـــ�ـــسِ اأبــــــنــــــاِء الـــ�ـــشَّ
ـــعـــى لــــي األــــــــَف مــيــْل ـــــــَي ولــــــو �ـــشَ
دليْل)81( بـــــال  ــــــالِة  الــــــَف مــــثــــُل 

�َشْيمي ربِّ  يــا  �ــشــَتــكــي  اأَ َمـــْن  اإلـــى 
�شكوكو« »مــحــمــوٍد  بـــ  هتفوا  فكم 

ــطــفــى، عــلــيــك �ــشــالٌم يـــا اأبــــا ُمــ�ــشْ
ـــَك الــنــا ــهــم بـــطُّ ــــَع الـــنـــا�ـــَس كــلَّ َو�ــــشِ
ُجـــــْد عــلــيــنــا ولــــو بـــَطـــيـــِف َجـــَنـــاٍح
ــــِد اأزمــــــــٍة وغـــــالٍء ــــْه ــحــن فــــي َع نـــ

ــــيــــراً، يــــــا خـــلـــيـــْل ــــ�ــــش ُكـــــــــْن لــــــي ن
ــــــــْرُت بــــعــــد تــــقــــاُعــــدي قــــــــْد �ــــــــشِ
اإلـــــــــْيــــــــــ اأحــــــــــــــــــــٌد  يـــــــهـــــــتـــــــدي  ل 
ٍة ـــــــــرَّ َبــــــــْيــــــــتــــــــي بـــــــــــــــــــدوِن َمـــــــــ�ـــــــــشَ
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هذه �سكاة عامة قلما نجا منها �أمثاله �لذين ال يتاأقلمون �سريعا مع 
ما يرون فيه تناق�سًا و�نتكا�سا.

وعلى �لم�ستوى �لخا�س يحفل �سجل �ل�ساعر �لفكاهي بهذ� �لنوع من 
�إلى �حتفاء  �أكثر من ن�س  ي�سير في  �لتنفي�سي، فنجده  �لفكاهي  �ل�سعر 
�لمجتمع بمن هو �أقل منه، ومع �أنه ال يبدي ذلك بجدية يظل دور�نه حول 
�لفكرة نف�سها في �أكثر من ن�س موؤ�سرً� على معاناة بالغة، يقول غنيم في 
ن�س بعنو�ن: »فيم �حتفالكم؟« مد�عبا �ساحبًا له حظي بجائزة تكريمية 

في �ل�سعر:

�أّن  ي�ست�سف  �لمدّقق  �أّن  غير  �ساحكا،  ظاهره  في  �لن�ّس  يبدو  قد 
ر�سالة  بعث  خالله  من  �أر�د  و�إّنما  �لفكاهة،  مجرد  به  يرد  لم  �ل�ساعر 
�سخٍط يبّين فيها �أّنه �أحّق بهذ� �لتكريم من �ساحبه �لذي يعّد منه بمنزلة 

تلميذ من �أ�ستاذه.
�إن فكاهة �ل�ساعر لم تخل من �نعكا�سات نف�سه �لوجلة، و�أكد حقًا 
��ستطاعت  �أمر فقد  بال�سحك، ومهما يكن من  �أوجاعه  �أنه يخفف من 
�لفكاهة تاأمين ذلك �لمتنف�س؛ �إذ �إن لها »قدرة على تخفيف وطاأة �لقيود 

�الجتماعية«)84( مما يي�سر لل�ساعر �إمكانية �لتنفي�س.

الأقزاما عوا  و�َشجَّ الفحوَل  َتَرُكوا 
ِو�َشاما اأربعيَن  يــاأخــُذ  الَهْجِو  في 
اأيـــــدي زبـــانـــيـــِة الــجــحــيــِم ِزَمـــامـــا
و�شاما)83( وطــاَف  لَّى  �شَ انه  ولَو 

ُمـــــــوُه فـــاإنـــهـــم �ـــشـــكـــراً لــــقــــوٍم َكـــــــرَّ
َمــَنــُحــوُه جـــائـــزَة الــَقــِريــ�ــِس واإنـــُه
�ــشــيــكــوُن في ــُه  ــاُن ــَش ــ� ِل اإن الــوكــيــَل 
لـــن يــغــفــَر الــمــولــى لـــه اإْقـــــَذاَعـــــُه
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- الـخـاتـمـة:
�أعر�س طائفة من �لنتائج و�لتو�سيات �لتي  �أن  وبعد هذ� ي�سوغ لي 

توؤكد ما �سبق، وت�ستخل�س منه ما ُي�سيف وُيثري.
ولعل �أهم �لنتائج �لتي ��ستخل�ستها من هذه �لدر��سة:

1 - �لفكاهة فن له �أدو�ته �لخا�سة، وغالبًا ال يتقنه وال يت�سدر فيه �إال 
ومتى  وعر�سها،  ل�سناعتها  يوؤهله  فطري  ��ستعد�د  لديه  كان  من 
�إلى  و�آل��ت  �سماجة،  �لفكاهة  �نقلبت  �ال�ستعد�د  ه��ذ�  يتحقق  لم 

�ال�ستهجان و�لرف�س في �أكثر �الأذو�ق �عتد�ال.
وعي  من  يقترب  لم  ما  ناجحًا  فكاهّيًا  �لمبدع  يكون  �أن  يمكن  ال   -  2
ما  ومعرفة  ثقافتهم،  وم�ستوى  بالفكاهة،  �لم�ستهَدِفين  ين  �لمتلقِّ
يدور حولهم، فما يبدو فكاهّيًا جدً� في مكان ما وزمان ما قد يبدو 

دون ذلك لو تغير �لمكان و�لزمان.
3 - يهدف ظاهر �لفكاهة �إلى �الإمتاع و�الإ�سحاك، في حين تتو�رى في 
�لتعبير  �أبرزها  ولعل  متاأمل،  على  تخفى  ال  �أخرى  غايات  زو�ياها 

�لمهذب عن �لرف�س و�العتر��س.
و�ل�ساخطين  �لكادحين  �أو���س��اط  في  جيد  بقبول  �لفكاهة  تحظى   -  4

و�لعابثين، وكل فئة تجد فيها ما يالئم �حتياجاتها �لنف�سية.
5 - تبّين من خالل �لدر��سة �أّن �ل�ساعر محمود غنيم، لديه قدرة بارعة 
في هذ� �لنوع من �ل�سعر، وقد تجلت تلك �لقدرة في �قتنا�س �لمعاني 
بمختلف  ين  �لمتلقِّ لدى  مقبواًل  فكهًا  مخرجًا  و�إخر�جها  �لد�رجة 

طبقاتهم �الجتماعّية و�لثقافّية.
6 - لم تكن غاية �لفكاهة عند غنيم، مجرد �الإ�سحاك و�لت�سلية، و�إّنما 

مزجها�جتماعية �إ�سالحّية، و�أخرى تنفي�سّية ترويحّية.
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�أن ت�سيف  �لتو�سيات �لتي من �ساأنها  �أقدم بع�س  �أن  كما ي�سوغ لي 
جديد�، وتظهر مخبوء�:

جديرة  فكاهية  لقطات  ففيها  �الأخ���رى،  �ل�ساعر  دو�وي���ن  ر�سد   -  1
بالدر��سة.

2 - �لبحث عن �سعر �لفكاهة �لمخطوط، فالغالب �أن �ل�ساعر ال يحر�س 
على �إدر�جه في دو�وينه �لجادة، ويتر�خى في ن�سره.

3 - در��سة �ل�سعر �لفكاهي بمناهج نقدية �أخرى.
4 - �اللتفات �إلى �ل�سعر �لفكاهي لدى �سعر�ء �لع�سر �لحديث على وجه 
�ل�سعر�ء  من  طائفة  عند  حا�سرة  فكاهية  نبرة  فثمة  �لخ�سو�س؛ 
�لكبار وغير �لكبار، لكنهم ال يحر�سون على �إظهارها في من�سورهم، 

ويكتفون بتد�ولها في نطاق محدود.
َ عوَنُه وتوفيَقه، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا محمد،  هذ�، و�أ�ساأل �هللَّ

وعلى �آله و�سحبه �أجمعين.

الهوامــ�س

�إعد�د:  و�لع�سرين،  ع�سر  �لتا�سع  �لقرنين  في  �لعربية  ل�سعر�ء  �لبابطين  ُينظر: معجم   )1(
2008م،   ،1 ط:  �لكويت،  �لبابطين،  �سعود  عبد�لعزيز  جائزة  موؤ�س�سة  �لمعجم،  هيئة 

.20/9

1992م،   ،10 ط:  بيروت،  للماليين،  �لعلم  د�ر  �لزركلي،  �لدين  خير  �الأع��الم،  ُينظر:   )2(
179/7. وُينظر: معجم �ل�سعر�ء من �لع�سر �لجاهلي حتى �سنة 2002م، كامل �سلمان 

�لجبوري، د�ر �لكتب �لعلمية، بيروت، ط: 1، 1424ه�- 2003م، 339/5.
�لع�سر  من  �ل�سعر�ء  معجم  وُينظر:   .179/7 �لزركلي،  �لدين  خير  �الأع��الم،  ُينظر:   )3(

�لجاهلي حتى �سنة 2002م، كامل �سلمان �لجبوري، 339/5.
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�إعد�د:  و�لع�سرين،  ع�سر  �لتا�سع  �لقرنين  في  �لعربية  ل�سعر�ء  �لبابطين  ُينظر: معجم   )4(
هيئة �لمعجم، 20/9.

)5( ُينظر: �لمرجع �ل�سابق، 20/9.
)6( ُينظر: معجم �لمتر�دفات و�الأ�سد�د، د. �سعدي �ل�سناوي، �أ. جوزيف مالك، �لموؤ�س�سة 

�لحديثة للكتاب، طر�بل�س، ط: 1، 2013م، �س: 512.
)7( ُينظر: ل�سان �لعرب، �بن منظور، د�ر �سادر، بيروت، ط: 3، 1414ه�، مادة )ف ك ه�(.
)8(  معجم مقايي�س �للغة، �بن فار�س، تحقيق: عبد�ل�سالم هارون، د�ر �لجيل، بيروت، د.ت، 

مادة )ف ك ه�(.
)9( ل�سان �لعرب، �بن منظور، مادة )ف ك ه�(.

)10( �لمرجع �ل�سابق، مادة )ف ك ه�(.
بيروت،  �لعلمية،  �لكتب  �لتونجي، د�ر  �الأدب، د. محمد  �لمف�سل في  �لمعجم  ُينظر:   )11(
ط:1، 1413ه�- 1993م، 690/2. وُينظر: �لمعجم �الأدبي، جبور عبد�لنور، د�ر �لعلم 

للماليين، بيروت، ط: 2، 1984م، �س: 194.
)12( عالم �الأدب �لعجيب، فاروق خور�سيد، د�ر �ل�سروق، �لقاهرة، ط: 1، 1411ه�- 1991م، 

�س: 181.
)13( �لفكاهة في م�سر، د. �سوقي �سيف، د�ر �لهالل، م�سر، 1958م، �س: 13.

)14( �ل�سخرية في �الأدب �لعربي �لحديث: عبد�لعزيز �لب�سري نموذجا، د. �سها عبد�ل�ستار 
�ل�سطوحي، �لهيئة �لم�سرية �لعامة، �لقاهرة، د. ط، 2007م، �س: 57.

�لنجار، مجلة  د. محمد رجب  �لمماليك،  �ل�ساخر في ع�سور  �ل�سعبي  �ل�سعر  ُينظر:   )15(
عالم �لفكر، �لمجلد: 13، �لعدد: 13، �س: 788.

م�سر،  نه�سة  د�ر  �لحوفي،  محمد  �أحمد  د.  و�أنو�عها،  �أ�سولها  �الأدب:  في  �لفكاهة   )16(
�لقاهرة، ط: 2، 2005م، �س: 7.

)17( ُينظر: �لفكاهة عند �لعرب، �أني�س فريحة، مكتبة ر�أ�س بيروت، بيروت، ط: 1، 1962م، 
�س: 14.

عبد�لقادر  جهاد  تحليلية،  نقدية  در��سة  �لعبا�سي:  �لع�سر  في  �لفكاهة  �سعر  ُينظر:   )18(
�الإن�سانية،  و�لعلوم  �الآد�ب  كلية  �لبعث،  جامعة  �إلى  مقدمة  ماج�ستير  ر�سالة  قويدر، 

ق�سم �للغة �لعربية و�آد�بها، 1430ه�- 2009م، �س: 37.
)19( �لفكاهة في �الأدب �لفرن�سي عبر �لع�سور، د. محمد علي �لكردي، �لهيئة �لم�سرية 

�لعامة للكتاب، �لقاهرة، د. ط، 2002م، �س: 121.
�لكويت،  �الإع��الم،  وز�رة  �لفكر،  عالم  مجلة  زيد،  �أبو  �أحمد  د.  و�ل�سحك،  �لفكاهة   )20(

�لمجلد: 13، �لعدد: 13 )�أكتوبر- نوفمبر- دي�سمبر(، 1982م، �س: 722.
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�الإعالم،  وز�رة  �لفكر،  عالم  مجلة  �لنجم،  طه  وديعة  �لعبا�سي،  �الأدب  في  �لفكاهة   )21(
�لكويت، �لمجلد: 13، �لعدد: 13 )�أكتوبر - نوفمبر - دي�سمبر(، 1982م، �س: 11.

)22( ُينظر: �الأدب �لفكاهي، د. عبد�لعزيز �سرف، �لقاهرة، ط: 1، 1992م، �س: 5.
 ،1 �لعلمية، بيروت، ط:  �لكتب  �لتونجي، د�ر  )23( �لمعجم �لمف�سل في �الأدب، د. محمد 

1413ه�- 1993م، 690/2.

 ،1 ط:  �لقاهرة،  �لم�سرية،  �لنه�سة  مكتبة  �أمين،  �أحمد  �لخاطر،  في�س  ُينظر:   )24(
1366ه�–  1947م، �س: 214. 

)25( �الأدب �لفكاهي، د. عبد�لعزيز �سرف، �س: 6.
�سها  د.  نموذجا،  �لب�سري  عبد�لعزيز  �لحديث:  �لعربي  �الأدب  في  �ل�سخرية  ُينظر:   )26(

عبد�ل�ستار �ل�سطوحي، �س: 57. 
لقوم،  َمّرة  تكون  �أي  �ِسَجال«،  »�لحروب  قولهم:  ومنه  �لتد�ول،  َجال«  »�ل�سِّ معاني  من   )27(
َجال  ْجل«، وهو �لدلو �لمالأى، فكاأن �أهل �ل�سِّ و�أخرى عليهم، و»�ِسَجال« ماأخوذة من »�ل�سَّ

َة بينهم مرة بعد مرة كما يتد�ول �ل�ساقي دلَوه لَيمالأ حو�سه �أو قربته. يتد�ولون �لَكرَّ
           ُينظر: مادة )�س ج ل( في ل�سان �لعرب.
)28( رجع �ل�سدى، محمود غنيم، �س: 208.

)29( �ل�سابق، �س: 209.

)30( �ل�سابق، �س: 209.

)31( �ل�سابق، �س: 210.
)32( رجع �ل�سدى، محمود غنيم، �س: 212-211.

)33( �ل�سابق، �س: 212.

)34( �ل�سابق، �س: 213.

)35( �ل�سابق، �س: 188.

)36( �ل�سابق، �س: 188.

)37( �ل�سابق، �س: 183.

)38( �ل�سابق، �س: 218.

)39( �ل�سابق، �س: 219.

)40( �ل�سابق، �س: 214.

)41( �ل�سابق، �س: 214.

)42( �ل�سابق، �س: 215.
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)43( �ل�سابق، �س: 218.

)44( �ل�سابق، �س: 218.

)45( �ل�سابق، �س: 218.

)46( �ل�سابق، �س: 219.

)47( �ل�سابق، �س: 219.

)48( �ل�سابق، �س: 219.
)49( جماليات �لق�سيدة �لمعا�سرة، د. طه و�دي، د�ر �لمعارف، �لقاهرة، ط: 3، 1994م، 

�س: 34.
)50( رجع �ل�سدى، محمود غنيم، �س: 217.

)51( �ل�سابق، �س: 217.

)52( �ل�سابق، �س: 220.

)53( �ل�سابق، �س: 222.
)54( مو�قف �ل�ساعر �لر�ف�سة لل�سفور حا�سرة في عدد من ق�سائده، ومن ذلك قوله:`

* رجع �ل�سدى، محمود غنيم، �س: 231.
�ل�سيا�سة،  مطابع  عبد�لحميد،  �ساكر  د.  جديدة،  روؤي��ة  و�ل�سحك:  �لفكاهة  ُينظر:   )55(

�لكويت، �سو�ل 1423ه� - يناير 2003م، �س: 220.

ـــْن ِجــ�ــْشــِمــَهــا الآنــــا؟! ـــْد َبــــَدا ِم َبــْعــَد الـــذي َق
ُمــــوا: »َكـــانـــا« َقــــدَّ ــا  ــَه ــْن ـــا�ـــُس َع َث الـــنَّ اإْن َحـــــدَّ
ــانــا ــَش ــ� ـــِن اإْن ــــَذاِل الـــُحـــ�ـــشْ ــــِت ــــاْب ــي ِب ـــ ــِن ــِت ــْف َلـــــْن َت
ـــَظـــانـــا ـــْق ـــــــْن َمـــــــــــــْراآُه َي َفــــــَكــــــاَن اأَْجـــــــــــــَمــــــَل ِم
َدانــــا اإَذا  ـــــَداراً  ِمـــــْق ـــَن  الـــُحـــ�ـــشْ اأَْرَخـــــ�ـــــسَ  َمــــا 
َهـــانـــا ُه  ـــــرَّ ــــــ �ـــــشِ ــــْفــــَنــــا  َكــــ�ــــشَ َمــــــا  اإَذا  ـــــى  َحـــــتَّ
ــــــــــــا َنـــــــــــَرى ُكـــــــــــــلَّ َنــــــْهــــــٍر ِمــــــْنــــــُه َمـــــالآنـــــا اأَنَّ
ــــانــــا َفــــتَّ الــــــَكــــــفُّ  ــــــُه  ــــــْت ــــــَرَك َع اإْن  َوَلــــــْيــــــ�ــــــَس 
ـــانـــا ـــْرَم ــــُه ِح ــــْن ـــِحـــبٌّ ِم ــــ ـــُكـــو ُم َمـــــا َعـــــــاَد َيـــ�ـــشْ
ُبـــْنـــَيـــانـــا َراَم  اإْن  ِبــــَهــــا  ـــى  ــــ ـــْر�ـــشَ َي ــــ�ــــَس  ــــْي َوَل
ــــاِن �ـــَشـــْيـــَطـــانـــا ــــَن ــــْي ـــُبـــَهـــا الــــَع ـــْحـــ�ـــَش ــــ َتـــــَكـــــاُد َت
ُعْنَوانا* الأَْخـــــــــــــالِق  ــــى  ــــلَ َع اأَْزَيــــــــــاَءُهــــــــــنَّ 

ـــاُة َغـــداً ـــْعـــِرَي َمـــا ُتـــْبـــِدي الـــَفـــَت ـــَت �ـــشِ ـــْي َيـــا َل
ــــــَد َغـــــٍد ــــــْع ــــــِنــــــي ِبــــــِثــــــَيــــــاِب الـــــِغـــــْيـــــِد َب َكــــــاأَنَّ
ــَذًل ــَت ــْب ــاُء ُم ــَن ــي الــُحــ�ــْشــَن َيـــا َحــ�ــْش ــْعــِر�ــشِ ل َت
ـــــــــَواُه فـــي ُحـــُلـــٍم ـــُف َمـــــْن اأَْه ـــْي َكـــــْم َزاَرنـــــــي َط
ُمـــْمـــَتـــِنـــٌع َوْهــــــــَو  اإلَّ  ـــُن  الـــُحـــ�ـــشْ ـــُق  ـــ�ـــَش ـــْع ُي ل 
ــــٌة ــــــــَو اأُْحــــِجــــَي ِبـــــالـــــَبـــــْدِر ِهـــْمـــَنـــا َزَمـــــانـــــاً َوْه
ــــُه ْرَخــــ�ــــشَ ْوِح اأَ َوالــــــَمــــــاُء َوْهــــــــَو َقـــــــــَواُم الــــــــــرُّ
ـــَظـــُرُه ـــِن َمـــْن ـــُن َفــــــْوَق الـــُغـــ�ـــشْ ـــْفـــِت َوالــــــــــَوْرُد َي
ـــــِه ِب ـــــُم  ـــــِهـــــْي َن ـــــا  ُكـــــنَّ الــــــــذي  الـــــَجـــــَمـــــاَل  اإنَّ 
ــَهــا ـــ ِل ــَبــذُّ ــَحــُب الــــَمــــْرُء اأُْنــــَثــــى فـــي َت ــ�ــشْ ــــْد َي َق
ــٌة ــائــَه ــــى الــــَخــــاَلَعــــِة فـــي الـــَعـــْيـــَنـــْيـــِن �ــَش ــــَث اأُْن
َيـــا َمـــْن َبـــــَحــْثــَت َعـــِن الـــُحـــْوِر الــَحــَرائــِر ُخــْذ
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)56( رجع �ل�سدى، محمود غنيم، �س: 230.
)57( �ل�سابق، �س: 230.
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)59( رجع �ل�سدى، محمود غنيم، �س: 113.

)60( �ل�سابق، �س: 80.
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ع�سر، 1433ه�- 2011م، �س: 87.
)63( ُينظر: �لتحليل �الجتماعي لالأدب، �ل�سيد ي�سين، مكتبة مدبولي، �لقاهرة، ط: 3، د.ت، 

�س: 185.
)64( �ل�سخرية في �الأدب �لعربي �لحديث: عبد�لعزيز �لب�سري نموذجا، د. �سها عبد�ل�ستار 

�ل�سطوحي، �س: 35.
)65( رجع �ل�سدى، محمود غنيم، �س: 113.
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Sigmund Freud، Le mot d 'esprit et ses rapports avec l’inconcient، Paris، 
Gallimard،1930، p: 180.

)79( رجع �ل�سدى، محمود غنيم، �س: 208.
)80( �ل�سابق، �س: 208.
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)83( �ل�سابق، �س: 217.

)84( �لفكاهة و�ل�سحك: روؤية جديدة، د. �ساكر عبد�لحميد، �س: 39.
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فل�شفة احلزن عند ب�شري عبداملاجد

قراءة نقدية يف مناذج من رثائياته

�أبو �صباح علي �لطيب �أبو �صباح)*(

مقدمــــة:
يتجه هذا البحث اإلى درا�سة ثالث ق�سائد رثاء، لل�ساعر ال�سوداني 
الب�سير)1(،  ال�سيخ  عبداهلل  ال�ساعر  رثاء  في  الأولى  عبدالماجد،  ب�سير 
ال�ساعر  رثاء  والثالثةفي  الطيب)2(،  عبداهلل  العالمة  رثاء  في  والثانية 
يديَّ  بين  ل�ساعر و�سع  وفاًء  تاأتي  البدوي د�سين)3(، وهي درا�سة  بابكر 
تجربة تمثل ثقاًل فنًيا واإبداعًيا واعتراًفا مني بقيمة �ساعر ا�ستثنائي لم 
يلَق حظه من الذيوع، حال كثير من المبدعين ال�سودانيين الذين ظلت 
مخابئها  في  فتقبع  الظهور؛  عن  اأ�سحابها  بها  يناأى  حبي�سة  تجاربهم 
ا�ستملت  وما  به من غنى،  بالرغم  مما حفلت  للنا�س  ل تخرج  معزولة 
عليه من قدرة فائقة على الت�سوير والبتكار، وتلك م�سكلة لم يكن فيها 
الجمال،  باذخة  �سودانية  �سعرية  اأ�سوات  مرت  فقد  ا�ستثناء،  �ساعرنا 

مكتملة الألق، دون اأن تجمع في ديوان يحفظها، ويقدمها للنا�س.
ومن المفارقات اأن هذا البحث يحوي ق�سيدتين في رثاء �ساعرين 
الب�سير،  ال�سيخ  عبداهلل  ال�ساعر  هما:  ذاتها  المالحظة  عليهما  تنطبق 
ن�سو�س  من  لهما  توافر  مما  فبالرغم  د�سين،  البدوي  بابكر  وال�ساعر 
وجامعة  اإلسالمية  درمان  أم  جامعة  في  العربية  اللغة  بكلية  المساعد  والنقد  األدب  أستاذ    )*(

القصيم كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية.
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�سعرية ترقى اإلى م�ستوى البيان العالي، والذوق الرفيع، لم ي�سعيا لتقديم 
و�سدورهم،  ال��رواة،  �سفاه  بين  مكانها  ت��راوح  ظلَّت  واإنما  تجربتهما، 
ال�سودانية  المكتبة  وفقدت  و�سياع،  تحريف  من  اأ�سابها  ما  فاأ�سابها 

بذلك فرًعا اأ�سياًل من دوحة ال�سعر العربي. 
وهذه ق�سية �سائكة �سكلت حجر الزاوية في م�سكلة الأدب ال�سوداني، 
وهي تحتاج اإلى وقفة �� في غير هذا المقام ��� تبداأ بتحليل �سخ�سية المبدع 
ال�سوداني وتنتهي اإلى نتائج ت�سهم في حل مع�سلة الأدب ال�سوداني التي 

اأخرته عن م�سايرة ركب ال�سعر العربي. 
وا�سعة  ق��راءات  من  اأف��ادت  عالية،  موهبة  �ساحب  ب�سير  و�ساعرنا 
الواقع  ومواكبة  قراءات،  ترفدها  العربي،  التراث  في  وواعية  ومتاأملة، 
بتنوعها،  ال�سودانية  البيئة  خ�سو�سية  وتميزها   - المعا�سر  ال�سعري 
األ ين�سر �سعره، وحجبه موافقًة لمنهج خا�س يظلل  اآثر  وغناها، ولكنه 
حياة رجل ارتاأى العي�س في هدوء، و�سرب على واقعه الإبداعي �سياًجا 

من الخ�سو�سية، بعيًدا عن الأ�سواء، وطلب ال�سهرة. 
ولعل القارئ يلم�س بع�س ذلك في ت�ساعيف كلمته التي اأن�ساأها في 

رثاء �سديقه ال�ساعر م�سطفى �سند:

تكتنف  التي  ال�سعوبة  المتلقي  على  يخفى  ل  ال��ذي  الثابت  وم��ن 
لما  وا�ستنطاقها،  ال�سعرية  الن�سو�س  قراءة  على  تقوم  التي  الدرا�سات 
قراءة  عبر  وا�ستكناهها  اأغوارها،  �سبر  بغية  وم�سقة  جهد،  من  تتطلبه 
معطياتها  اختالف  على  ت��ت��اآزر  لغوية  بنية  الن�س  ب��اأن  توؤمن  ن��اق��دة، 

َفَعُلوا ما  ُدنـياَي  في  الأحبِة  عـــن 
وكيَف يمَنُعِني من ن�سِرها الَك�سُل
اإلى ال�سكـوِت وَيْعُلو وجـهَي الَخَجُل
ِنيَك اإخالفي وَتْحَتِمُل)4( وكاَن ُي�سْ

ــنــَت تــ�ــســاأُلـــــِنــي ومـــا لــقــيــُتــَك اإل كـــ
وعن ق�سائِد �سعري كيـف اأحُجُبها
وتـدَفُعِني لــومــاً  تو�سـُِعِني  وكــنــَت 
ــُذهــا ـــوداً ل اأنــفِّ ــــ ــــ ــُت ُوُع وكـــم بــذلـــ
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نموذًجا  لتعطي  والدللية؛  والتركيبية  وال�سرفية  والإيقاعية،  ال�سوتية 
هو ما يعرف بال�سعر. 

وقد تناولت هذه الدرا�سة بالبحث ثالث ق�سائد في الرثاء لل�ساعر 
قراءة  الن�سو�س عبر  تحليل  ب�سير عبدالماجد، وعملت على  ال�سوداني 
الجوانب  ومناق�سة  الإن�سانية،  الجوانب  مالم�سة  حاولت  متاأنية،  نقدية 
الفنية والجمالية، وكان هدف البحث التعمق في قراءة الأبعاد الفل�سفية 
في رثائيات ال�ساعر ب�سير عبد الماجد، والنتهاء اإلى النتائج، وفي �سوء 
على  القائم  التحليلي  الو�سفي  المنهج  على  البحث  اعتمد  الهدف  هذا 
بعد  تناوله  ما  اأول  وكان  وال�ستنتاج،  والمالحظة  الن�س،  اأغ��وار  �سبر 
المقدمة والتمهيد مدخاًل اإلى القراءة النقدية، بين عناوين الق�سائد، 
ومقدماتها، ثم وقف البحث عند فل�سفة ال�ساعر في بناء �سوره، م�ستجليًا 
فل�سفة  اإلى  خاللها  من  ومتو�ساًل  ال�سعرية،  ال�سورة  ت�سكيل  جماليات 
الحزن التي يقدمها ال�ساعر في تمثيٍل ح�سي راٍق، ي�سور حاله الحزين 
الدال على انك�سار الم�ساعر، وا�ست�سالمه لحقيقة الموت، يقدم ال�ساعر 
ذلك في ثوب مو�سيقي يوفر نغمًا فخمًا ينا�سب الموقف الحزين، ويعمل 
في ذات الوقت عبر فل�سفته الخا�سة على اإ�سفاء جٍو احتفائي بهيج يكاد 
يميز تجربة ال�ساعر ب�سير عبد الماجد ب�سور خال�س اآني ت�سع البهجة 
في الن�س بعد حزن، وتخالف بذلك ال�سائد عند كثير من �سعراء الِرثاء، 
على اأن البحث يرد ذلك اإلى اأمرين يف�سلهما من واقع الن�سو�س مو�سع 
اإلى غلبة �سخ�سية  وثانيهما:  الدينية،  ال�ساعر  ثقافة  اأولهما:  الدرا�سة، 
نتائج  جملة  اإلى  الدرا�سة  خل�ست  وقد  �سعره،  على  المتفائلة  ال�ساعر 
مفادها اأن فل�سفة الرثاء في �سعر ب�سير تقوم على حيلة �ساعرية يحاول 
اأ�سدقائه  غياب  خَلفه  الذي  المرير  الواقع  من  النعتاق  معها  ال�ساعر 
ببث �سور م�سرقة من حياتهم الما�سية التي تديرها الذاكرة في �سراع 
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خفي بين الما�سي الماثل، والواقع القاتم الذي ل ي�سلب الحزن معه روؤية 
�ساعر ممراح تنبع من روح متفائل.

وتعد محاولتي المتوا�سعة هذه الأولى في الك�سف عن تجربة ب�سير 
عبدالماجد ال�سعرية، التي و�سعها كاملة بين يدي، وراأيت اأن اأبداأ بهذا 
البحث تحت عنوان فل�سفة الحزن عند ب�سير عبد الماجد، وكتبت فيه 
بحثًا  اأخ�س�س  اأن  وراأي��ت  �سوره،  بناء  في  ال�ساعر  فل�سفة  اإلى  منتهيا 
بدًا  اأجد  ولم  الرثاء عنده،  روؤيتي حول ق�سيدة  به  اأكمل  اآخر منف�ساًل 
والمو�سيقي في رثائياته،  اللغوي  الت�سكيل  تناول ذلك تحت عنوان:  من 
تعالى،  اهلل  ب��اإذن  اأخ��رى  عناوين  تحت  �سعره  درا�سة  اأ�ستكمل  اأن  على 
واإني اإذ اأبداأ بالكتابة لأرجو اأن اأن�سف ولو بالقدر القليل �ساعرًا مجيدًا 
اأن تفتح درا�ستي هذه الباب على  اأرجو  لم يلَق حظه من الذيوع، مثلما 
م�سراعيه لدرا�سات نقدية جادة تجريها اأقالم واعية ت�سع ال�ساعر في 
موقعه الطبيعي في خارطة ال�سعر العربي، فهو قمين باأن يكون في الذرى 

م�سيئًا بين اأعالم �سعرنا العربي.
وتحاول الدرا�سة الإجابة عن بع�س الأ�سئلة منها:

- ما اأثر الت�سكيل المو�سيقي في فل�سفة بناء ال�سورة في رثائيات ب�سير؟
- ما مدى عناية ال�ساعر بمظاهر المعنى في البناء المو�سيقي لرثائياته؟
- ما اأثر ال�سوؤالين الما�سيين في جماليات العبارة، اأو ن�ساط ال�سعر في 

رثائيات ال�ساعر؟
- ما الأ�س�س المو�سيقية التي اعتمدها ال�ساعر في التعبير عن تجربته 

الحزينة وفق فل�سفته الخا�سة؟
- اإلى اأي حد اأثر البناء المو�سيقي في اإخراج �سور ال�ساعر وفق فل�سفته 

الخا�سة مو�سوع الدرا�سة؟.
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تمهيـــــد:
متقارًبا  اأ�سلوًبا  القديم  العربي  ال�سعر  في  الرثاء  ق�سائد  اتخذت 
يبداأ بالن�سيب، وذكر المناقب، وت�سمين الحكمة، والحث على العتبار، 
ا  مع التزام الق�سيدة بمنهج عام يراعي اآداب الرثاء التي تجعل منه فنًّ

موؤثًرا ذا طابع خا�س. 
ويعُد الرثاء من اأكثر مو�سوعات ال�سعر ارتباًطا بال�سدق، واأوهنها 
�سلة بدوافع الحياة المادية، وذلك لأنه وثيق ال�سلة بدوافع نف�سية اإن�سانية 
 ، الفراق  بدمع  الآه��ات  تختلط  وفيه  ورقتها،  الم�ساعر  �سفاء  قوامها 
وتحمل الكلمات دللت التفجع والتح�سر، وتفي�س عاطفة حزينة ت�سيطر 
على ال�ساعر، وتظلل وجدانه، و�ساعريته، فتخرج الق�سيدة تتهادى بين 

م�سحة حزن ووفاء، تج�سيًدا حيًّا ينقل اإح�سا�س ال�ساعر ومعاناته.
�ساعرنا  فيها  كتب  التي  الأ�سيلة  الفنون  بين  من  ال��رث��اء  وي��اأت��ي 
ب�سير، وا�ستوعبت م�ساعر اإن�سانية خالقة ، ظللت تجربته بحزن مقيم، 
دافعه الوفاء الذي تحت�سد به عبارة ال�ساعر، وترتقي به معانيه، وت�سمو 
كيفما  العاطفة  توجيه  على  فائقة  وق��درة  فنية،  روؤي��ة  وفق  الأحا�سي�س 
اقت�سى الموقف الم�سيطر على ال�ساعر، حال الفجيعة التي تحيل �سعره 
اإلى نفثات حّرى، تعبر في �سدق عما يعتريه من ح�سرة، وما يخيم عليه 
حظه  ال�ساعر  ق�سيدة  في  الذاتي  البعد  ياأخذ  ولهذا  ولوعة،  حزن  من 
كاماًل؛ حيث تمثل الذات الحزينة محوًرا ي�سي بفداحة الخطب، ويحكي 
مرارة الغياب؛ اإذ اإن كل الأ�سماء التي رثاها ال�ساعر لها مكانة خا�سة في 
اإن�سانية، ومواقف فكرية، وروابط اجتماعية،  قلبه، وتربطه بها �سالت 
مظاهر  من  بالكثير  الرثاء  في  تجربته  زخرت  لهذا  متفرقة،  و�سالت 
الرتباط الح�سية والمادية التي منها ا�ستح�سار الأماكن الحميمة التي 
غادروا  ممن  اأن�سه  و�سفوة  درب��ه،  رفاق  من  اأحب  بمن  ال�ساعر  جمعت 



فلسفة احلزن عند بشير عبداملاجد - قراءة نقدية في مناذج من رثائياته

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

132

جـــــذور

الذاكرة،  ت�سعل  بعدهم  من  التالقي  معاهد  و�سارت  الفانية،  الحياة 
ويتراءى الما�سي على اإثرها �سراًبا ل يزيد �سوق ال�ساعر اإل ا�ستياقًا. 

وللتعريف بال�ساعر، فهو ب�سير عبدالماجد ب�سير اأحمد الجعلي، ولد 
لي�سان�س  ونال  عام )1939م(،  دي�سمبر  من  ع�سر  الخام�س  في  بالمتمة 
الآداب من ق�سم اللغة العربية بجامعة القاهرة فرع الخرطوم التي تخرج 
فيها في العام )1962م(، لينال بعدها دبلوم التربية، وتمهيدي الماج�ستير 
في عامي )72-1973م(، وتلقى دورة تدريبية في معهد الأُونروا ببيروت، 
واأخرى بالعا�سمة ال�سعودية الريا�س في مجال التربية، التي يعدُّ ب�سير 
عبدالماجد اأحد الذين �سنعوا مجدها الزاهر في وزارة التربية والتعليم 
العام في ال�سودان، وهو من الرعيل الذي اأر�سى مناهجها، وترقى فيها 
خبيًرا معتمًدا لمادة اللغة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم، وعمل مديرًا لإدارة التدريب برئا�سة وزارة التربية والتعليم التي 
ت�سم ق�سم تدريب المرحلة الثانوية، وق�سم تدريب المرحلة المتو�سطة، 
وق�سم تدريب المرحلة البتدائية، وق�سم �سوؤون المعاهد، وق�سم البعثات 
والمنح الحكومية )85-1990م(، ثم عميدًا لمعهد تدريب معلمي المرحلة 
المتو�سطة باأم درمان )90-1994م(، ثم نائبًا لعميد كلية التربية بجامعة 
اأم درمان الإ�سالمية بعد �سم معهد التربية اإليها في العام )1994م(، 
الفخرية  الدكتوراه  فيه درجة  الذي منح  العام )2005م(،  اإلى  وا�ستمر 
���في مجال التربية��� من جامعة اأم درمان الإ�سالمية التي ما زال يعمل 
بها اإلى يومنا هذا من العام )2015م(، اأ�ستاًذا م�ساعًدا في تدري�س اللغة 
العربية بكلية التربية، ذلك بعد بلوغه �سن المعا�س في العام )2005م(؛ 
التعليم  م�سيرة  في  نا�سًعا  تاريًخا  ويخط  م�سيئة،  لوحة  بذلك  لير�سم 
بال�سودان، الذي تجاوز فيه قاعة الدر�س اإلى التاأليف في مجال طرائق 
التاأهيل التربوي  اأوراق العمل لمراكز  تدري�س المواد المختلفة، واإعداد 
بمعهد  عمله  واإب��ان  المختلفة،  ال�سودان  بمناطق  الطويلة  خدمته  اأثناء 
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خا�سة،  ال�سودان  في  واأعرقها  التعليم  منارات  اأهم  اأحد  الر�سا  بخت 
والوطن العربي عامة.

وقد اأ�سهم ب�سير عبدالماجد، فوق ذلك في تاأليف الكتب المنهجية، 
ال�سودانية،  الجامعات  ببع�س  التربية  كليات  مناهج  و�سع  في  و�سارك 
وله م�ساركات في اللقاءات العلمية في بع�س الجامعات، مثلما له جهود 
مقدرة �سمن لجنة الدرا�سات التربوية بالمجل�س القومي للتعليم العالي 

الذي كان اأحد اأع�سائه )2000-2005م(. 
والعلمية  الأدب��ي��ة  �سخ�سيته  ف��ي  عبدالماجد،  ب�سير  جمع  وق��د 
به،  العارفين  العربي،  بالتراث  الملِّمين  من  يعد  حيث   - الأ�سالة  بين 
المعا�سرة،  والثقافة  ب��الأدب  والمعرفة  والم�سايرة   - له  والمتذوقين 
مثلما جمع بين �سخ�سية ال�ساعر المبدع رقيق الح�س والعبارة، والأ�ستاذ 

العالم العارف الخبير باأ�سرار اللغة. 
وفوق كل ذلك يظلُّ ب�سير عبدالماجد، �سوتًا �سعريًا متفردًا، يج�سد 
الألق، ويحكي روعة البيان و�سحره، فقد خطَّ يراعه فرائد ل ت�ساهى، 
واأثبت لل�سعر ال�سوداني مجًدا ل يقلل من وقعه كونه ما زال مخطوًطًا لم 
يخرج للنا�س في دواوين مطبوعة، ولو تم ذلك لراأى النا�س فرائد باذخة 
الجمال، �سديدة الح�سور والبهاء، والألق، ولتخذ �ساعرنا ب�سير مكانه 

في ال�سف الأول بين �سعراء العربية المجيدين. 
ويعي�س ب�سير عبدالماجد في الخرطوم متوهجًا في ربيعه الخام�س 
للحب  يكتب  واألقها،  الحياة  ب�سحر  كلماته  تنب�س  �ساعرًا  وال�سبعين، 
ماثلة  ق�سيدة  الوفاء  فتلفي  الحزن  ويغني  الح�سن،  �ساعر  اأنه  فتوقن 
من  تجاه  م�سبوبة  عاطفة  ال�سجن  يبث  خالق  حزن  عن  تف�سح  للعيان 
رحلوا، وخلفوا الح�سرة، والأ�سواق لواعج تق�س م�سجع ال�ساعر، وتو�سك 

اأن تفتح حياته على ذاكرة موؤرقة ت�ستثير  في النف�س اأ�سداء الغياب. 
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اإح�سا�سها المرهف، ووفاءه النادر لعالقاته  ورثائيات ب�سير تعك�س 
الإن�سانية التي وثق عراها بروابط ال�سداقة والمحبة والإيثار، فهي تعبر 
ب�سدق عما يخالج نف�سه من م�ساعر نبيلة تنطوي على تجارب اإن�سانية 
غاف، وتغو�س  ت�ستحق الدرا�سة بما ت�سوره من مالمح حزينة تم�س ال�سِّ

بعيًدا في اأعماق النف�س. 
ال��راق��ي،  وال��ح�����سِّ  ال���ذوق،  م��ن  كبير  بقدر  يتمتع  ب�سير  وال�ساعر 
و�سخ�سيته ب�سيطة، واأنيقة حلوة، وعلى مدى �سنوات خلت تموج الحياة 
لعالقاته،  وفًيا  زال  ما  والرجل  وت�ستقيم،  ت�سفو،  ثم  وت�سطرب،  فيها، 
وودوًدا يلتقيك، فت�سبقه اإليك ب�سمة، وترحاب، ويحييك بكلمات ت�سع حًبا. 
الإ�سالمية،  درم���ان  اأم  جامعة  ف��ي  المهيب  مكتبه  عليه  ت��دخ��ل 
الأن�س، ورقة الوجدان، ورقيق  فتلفى عبق المعرفة، وي�سملك منه �سمر 
كتب  تناثر  فيغريك  الأثير،  مكتبه  امتداد  على  ناظريك  تقلب  العبارة، 
منها  الع�سرات  تقبع  حوله  ومن  يديه،  بين  انتظام  في  العربي  التراث 
ال�سيرة،  وعبق  واللغة،  الأدب  عيون  وتبدي  المكان،  بها  يزدهي  فرائد 
وقد  العين،  بين ظاللها  ح  وت�سرِّ الأن�س،  تحقق  زاهرات  اأخرى  وتفاريق 
الذي  الحا�سوب  �سا�سة  على  موقًعا  يطالع  ا�ستراحة  في  ال�ساعر  تدرك 
و�سع مائاًل اأمامه بحيث ي�سمح با�ستراق النظر، وتاأمل مالمح �سخ�سية 
في رونق الزي ال�سوداني، و�سمرة يزينها بهاء الطلعة، واإ�سراق الب�سمة، 
وطول القامة، واأريحية النف�س، و�سمت تفر�سه مواكبة الواقع وم�سايرته 
على مواقع التوا�سل العلمي والجتماعي الذي ياأخذ ال�ساعر منه بن�سيب 
وافر، وموؤثر في اآٍن، وقد ي�سفر الزمان عن فكرة يجليها المكان، اأوت�سج 

بها اللحظة على وقع خطوات زائرة ملهمة. 
والمتاأمل يجد رابًطا قوًيا بين �سخ�سية ال�ساعر ب�سير و�سعره، فهو 
ويقبل  �سديد،  بتوا�سع  النا�س  بين  ي�سعى  للحياة،  ومحب  ب�سيط،  رجل 
عليهم بقلب كبير، ويت�سع مكتبه للزائرين من طالب علمه واأدبه، ومحبي 
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يحكي  �ساعري  مزاج  ويظلله  مجل�سه،  ومرتادي  اأن�سه،  وطالبي  �سعره، 
الت�ساق العجيب بين �سخ�سية الرجل العامة، وبين الخا�سة التي تلفيها 
في ت�ساعيف �سعره ، وتبديه في ثوب العارف الغارق في تاأمالت الح�س، 
والعميق في ت�سوره وت�سويره، كل ذلك وهو بعيد كل البعد عن ال�سجة 

التي تحيط بحياة كثير من ال�سعراء. 
ويعدُّ ارتباط ب�سير بالمكان من العالمات الالفتة في �سعره، وهي 
الأخرى،  ال�سعر  مو�سوعات  اإلى  الرثاء  ق�سائد  وتتجاوز  الورود،  كثيرة 
وتمثل )بخت الر�سا( نموذجًا حيًّا لعمق ارتباط ال�ساعر بالمكان، وقوة 

عاطفته، وبراعة تعبيره، وطول نف�سه:
اأنـــــت مـــا�ـــضٍ غـــــداً فــكــيــف الـــعـــزاء
كيف تر�سى وفي الم�سيِّ العناُء؟!
والم�ساُء؟! �سباُحها  يبدو  كيف 
فـــي فـــــوؤادي مــكــاُنــهــا الـــَحـــْوبـــاُء؟!
وروتــــــنــــــي مـــــن الـــــهـــــوى اأثــــــــــداُء
ــــاُء ــــس ــــ� ــــرَّ مـــــالـــــُه اإْف ــــسِّ ــــ� ـِــــم ال ــــــ اأكـــــتٍّ
اأوثـــــقـــــتـــــه بـــقـــيـــدهـــا الــــكــــبــــريــــاُء
ــــــهــــــا الأنــــــــــــــــداُء قــــــبــــــالت مــــــزاُج
تـــفـــتـــديـــهـــا بـــعـــمـــرهـــا الـــحـــ�ـــســـنـــاُء
َجــلَــْتــهــا ال�سماء الــلــيــل قــد  اأنـــُجـــَم 
ـــهـــا بــعــ�ــســفــهــا الأنـــــــــــواُء ـــْن ـــِل لــــم ُت
اآخـــــــر الـــلـــيـــل وانـــــبـــــرت اأ�ـــــســـــداُء
ذكـــــريـــــاتـــــي فـــــاأنـــــتـــــم الأوفـــــــيـــــــاُء
النداُء)7( يحلو  حين  الب�سر  واأبــا 

البـكاء يفـيُد  مــا  الــدمــع  كفكف 
يــــار بــعــيــداً اأنـــــت مـــا�ـــضٍ عـــن الــــدِّ
عنها تـــنـــاَءيـــُت  اإذا  �ــســعــري  لــيــت 
ويم)5( اإنَّ ر�ساها)6( كيف تبدو الدِّ
حميًدا فيها  ال�سباب  ق�سيُت  قــد 
ــــَبــــْبــــُت الــــغــــرام فــيــهــا عــنــيــفــاً َو�ــــسَ
ـــاً وتــــغــــنــــيــــُت بــــالــــعــــيــــون �ـــســـجـــيًّ
ـــفـــُت والـــبـــنـــفـــ�ـــســـُج كـــاأ�ـــســـي وتـــر�ـــس
ونــظــمــت الــقــريــ�ــض فــيــهــا عــقــوداً
فـــــاق فــيــهــا وكـــانـــوا وعــــرفــــت الـــــرِّ
ـــاٌة ـــَن �ـــســـا واأنـــــــِت َق اإيـــــه َبــــْخــــَت الـــرِّ
بـــــداري مــــررتــــم  اإن  اأخــــــــالي  يــــا 
ــــوا فـــقـــفـــوا �ـــســـاعـــة هــــنــــاك وحــــيُّ
المعنَّى النحيل  ال�ساعر  واذكــروا 



فلسفة احلزن عند بشير عبداملاجد - قراءة نقدية في مناذج من رثائياته

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

136

جـــــذور

بين مظاهر  ت�سع من  التي  الحتفائية  بال�سورة  يتميز  ب�سير  ورثاء 
عن  ال�ساعر  ق�سيدة  يميز  ا�ستثنائيًا  ملمحًا  لتعطي  العميق؛  الحزن 

ال�سائد، ويك�سوها األقًا: 

ومن ذلك قوله:

الت�سويري،  البناء  براعة  الجانب  ه��ذا  في  ب�سير  �سعر  يميز  ومما     
و�سكلت  الإن�سانية،  العالقة  التي ج�سدت  الحميمة  التفا�سيل  وا�ستدعاء 
م�سارًا جديدًا في بناء ق�سيدة الرثاء يتمثل في الخروج عن الماألوف، 
عناوين  واختيار  المكان،  ذاكرة  وا�ستدعاء  الحتفائية،  ال�سور  وظهور 

لق�سائد الرثاء، تبتعد عن معاني الرثاء المبا�سرة. 
الجانب  ُره  ي�سوِّ خالق،  حزٌن  عبدالماجد  ب�سير  �سعر  في  والحزن 
الحتفائي، ويترك فيه ب�سمة خا�سة، تميز �سعره عن �سعر غيره، وتجعل 
من الحزن فيه قيمة خالقة، تعمل اإلى جانب عنا�سر البناء الفني على 
اأن  مفاده  األًقا،  ال�ساعر  ن�سو�س  على  ت�سفي  جاذبة  �سعرية  �سور  خلق 
الحزن في �سعر ب�سير ل يعني البكاء، ومقا�ساة الحرمان، وبثِّ ال�سكوى، 

واإنما هو مبعث قوة ال�ساعر، وتما�سك بنائه ال�سعري وعذوبته. 
ن�سو�سًا  ويعطي  نبيلة،  اإن�سانية  م�ساعر  يمازج  رثائه  في  والحزن 
�سعرية تعتمد الإيماء والتاأمل، وتبتعد عن المبا�سرة التي تحكي الفراق، 
ن�سو�س  ق��راءة  في   ن�سدر  كنا  واإذا  الأع��زاء،  فقد  على  الحزن  وتبثُّ 
ال�ساعر عن اقتناع تام باأهمية الولوج من بوابة اللغة فاإننا نتفق مع فوزي 
عي�سى فيما ذهب اإليه من �سرورة الأخذ بمناهج اأخرى قدمت اإنجازات 
)الت�سال  مفهوم  خ��الل  من  الجتماع  بعلم  تت�سل  المجال  ه��ذا  في 

الأدبي(، و)نظرية التلقي( وغيرها)10(.

ــَر الــ�ــســمــاء و�ــســامــَخ الأطـــــواد قــمـــ
جزل القري�ض و�سادق الإن�ساد)8(

ل والخفُر)9( اأخت الر�سيد عليها الدُّ

بيننـا تــ�ــســَطــُع  واأنــــــت  نـــــراك  كــنــا 
ــراً مــتــفــرداً ولــقــد عــرفــتــك �ــســاعـــ

وم�سَرُح ال�سعر ما�ست فيه م�سرقًة
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القراءة النقدية:
1-1 مدخـــــــل:

اأدبية  رم��وز  رث��اء  ف��ي  عبدالماجد  ب�سير  ال�ساعر  ن�سو�س  ت��اأت��ي 
والفكري  وال�سعري  الأدبي  ونتاجها  والثقافي،  العلمي  ثقلها  لها  وفكرية 
�سديدة  وثَّقتها ق�سائد  بال�ساعر،  وتربطها عالقة خا�سة  ال�سودان،  في 
المتاأمل،  الناقد  ت�ستدرج  جياد  ق�سائد  وه��ي  والتنوع،  الخ�سو�سية 
التي  والدللية  الفنية  خ�سائ�سها  عن  بحًثا  اأغوارها  �سبر  اإلى  وتدعوه 
تجعل منها فرائد في مجال الرثاء، تت�سم بال�سال�سة، والترابط، وتتوحد 
فيها الدللت، فت�سع ال�ساعر اأمام لحظة الفراق الموجع، وتخرج كلماته 
من معجم يدور في حقل دللي هو: الفراق، والبكاء، والرحيل، والرثاء، 

والأفول، والحزن، والعزاء، واللطم، والت�سييع، والنائبات وغيرها. 
والمعجم ال�سعري في رثائيات ب�سير يتوا�سج مع لغة تتولد عن ات�ساع 
ال�ساعر  يعززها  متنوعة  �سور  على  ال�سعري  التعبير  تفتح  التي  الروؤية 
والجمالية،  الفنية  بالخ�سائ�س  رثائه تجربة غنية  باإ�سارات تجعل من 
و�سديدة  الجودة،  بالغة  ا  ن�سو�سً وتبديها  نماذجه،  قدر  من  ُتعلي  التي 

التاأثير والإبهار. 
العامة  الرثاء  مالمح  من  التحرر  في  ال�ساعر  براعة  الالفت  ومن 
التي تفر�سها لحظات الحزن التي ت�سيطر على ال�سعراء فتوؤطر �سورهم 
ال�سعرية في قوالب خا�سة من الحزن ل يخرج ال�ساعر منها اإل ليعود من 
وا�ستدعاء ذاكرة  الحكمة،  وت�سمين  الفقيد،  البكاء، وذكر مناقب  باب 

الما�سي. 
والرثاء في �سعر ب�سير تك�سوه لمحة حزن عامة تبهرك معها براعة 
ال�ساعر في التخل�س من مرارة الإح�سا�س ببناء ج�سر ت�سويري تتالحق 
نخالف  تجعلنا  رحابة  نحو  الأف��ق  تفتح  بكثافة،  ال�سعرية  ال�سور  عبره 
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ذ بما تبدع قريحته المتوهجة من حوار  المقام الحزين اإلى درجة التلذُّ
اإبداعي ماتع، هو اأقرب ما يكون اإلى �سور احتفائية بهيجة. 

ولعل مرد ذلك اإلى اأثر �سخ�سية ال�ساعر المتفائلة على �سعره؛  فهو 
الر�سيقة، ويبحث  اللغة  التفاوؤل، يتخير في رثائه  ِمْمراح، �سديد  �ساعر 
من بين ذاكرة الما�سي، وتاأمالت الحياة الأبدية عن مالمح مغايرة ل 
اإلى ذلك  ي�سلك  واإنما  الخطب،  تعبيًرا عن فداحة  بالحزن فيها  ُيْكتفى 
ال�سعر  دي��وان  في  فرائد  رثائياته  من  ويجعل  ال�سائد،  يخالف  طريقًا 

ال�سوداني. 
وتحاول هذه القراءة النقدية الك�سَف عن القيم الفنية التي تنطوي 
التعبيرية  قيمتها  بيان  ث��مَّ  وم��ن  �ساعرنا،  عند  الرثاء  ق�سيدة  عليها 
وال�سعورية، وتحديد مكانتها تبعًا لذلك بين نظيراتها، ومحاولة تحديد 
ما يمكن اأن ت�سيفه اإلى حركة ال�سعر ال�سوداني والعربي، وقبل هذا كله 
محاولة اإن�ساف �ساعر ل يقل قامة عن اأفذاذ �سعراء العربية المعا�سرين 

ممن طبقت �سعرهم الآفاق. 
اإلى جانب عوامل اأخرى  اأن ال�ساعر  اإلى  اأن ن�سير  وتقت�سي الأمانة 
ر�سي لنف�سه اأن يظل بعيًدا عن الأ�سواء ل يتجاوز �سعره اللقاءات العابرة 
التوا�سل  موقع  على  �سفحته  وعبر  خا�سة،  منا�سبات  بها  ت�سمح  التي 
مجالت  وه��ي  )2012م(،  العام  في  م��وؤخ��رًا  اأن�ساأها  التي  الجتماعي 
محددة ل تعبر بتجربة ال�ساعر اإلى رحاب هو اأحق اأن يكون فيه وبه ملء 
ال�سمع، ذلك بما توافرت عليه ق�سيدته من عنا�سر بناٍء �سعري راٍق ت�سلم 
اإلى المتعة، وت�سده اإلى عوالم �سعرية ماتعة، كان حقها الجمع  المتلقي 
والن�سر في ديوان يتيح قراءة �ساعر متفرد اختط لنف�سه منهجًامغايرًا 

في التعبير عن الذات.
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1-2 عناوين الق�سائد الثالث:
في  الرثاء  ق�سائد  عناوين  فاإن  الق�سيدة،  مفتاح  العنوان  كان  اإذا 
�سعر ب�سير تمثل هروبًا وا�سحًا من حقيقة الغياب، وتقبل الواقع الجديد 
الذي يفر�س الفراق مكان اللقاءات الحميمة، ويقت�سي تحوًل كاماًل، حيث 

ذاكرة الما�سي التي تعج بالحياة، وقتامة الحا�سر الذي يوؤول اإلى فراغ. 
عبداهلل  رث��اء  في  لق�سيدته  اختار  عندما  ب�سير  بال�ساعر  وكاأني 
قيمة  ي�ستح�سر  ك��ان  ال�سودان(  �سعراء  )�سيخ  عنوان  الب�سير  ال�سيخ 
الرثاء،  اإلى  يحيل  ا  عمَّ العنوان  �سرف  لهذا  الخطب،  وفداحة  الفقد، 
واختار ا�ستدعاء اللقب الأثير الذي عرف به ال�ساعر في حياته، وكاأنه 
يتحا�سى الموقف بدفع الإح�سا�س، وعدم التعبير المبا�سر، ويوؤجل ذلك 
حتى في مطلع الق�سيدة الذي ل يت�سمن ت�سريحًا مبا�سرًا، واإنما يتو�سل 
بالت�سبيه، وال�ستعارة لالإف�ساح عن حزنه على �سيخ ال�سعراء ال�سودانيين 

وعميدهم: 

اختار  حيث  الطيب،  عبداهلل  العالمة  رث��اء  في  يفعل  ذل��ك  ومثل 
لق�سيدته عنوانًا اأبعد ما يكون عن معاني الرثاء )بهجة الدنيا وواحدها(، 
اإلى جوِّ احتفائي، تمتزج فيه البهجة بالتفرد، ول تكاد   فالعنوان ينقلنا 

ت�ست�سعر حقيقة الموقف اإل عند ما يطالعك الن�س: 

ت�سمنه  ما  حقيقة  تتبدى  حتى  الثاني  البيت  ق��راءة  ننهي  اإن  وما 
العنوان من اإ�سارة اإلى بهجة الدنيا، يتبع ذلك �سيل من النعوت التي تعلي 

قدر الفقيد، وتجلي تفرده. 

ـــوٌد جــمـــــيــٌل ــــ ولـــيـــ�ـــض لـــــــــــُهــنَّ مـــول
الجليُل)11( ال�سيُخ  وغـــادردوَحـــُه 

ــوُر ــُعــُه الآيـــــاُت والــ�ــسُّ ــيٍّ يــا َمـــن ُتــ�ــَس
والُبـَكُر)12( الآ�ــســـــاُل  ُدُه  تــــردِّ بما 

بــــنــــاُت الــ�ــســعــر بــــعــــَدك عــــاقــــراٌت
ــي ورو�ــــــضُ الــ�ــســعــر فـــارقـــه الــمــَغــنِّ

تنَفِطـُر النا�ِض  قلوُب  عليك  ُحزًنا 
فابتَهَجْت اهلل  كتــــاَب  اأنــت  رَت  ف�سَّ
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وترتفع وتيرة الحزن في رثائيات ب�سير، ويمالأ �سداها نف�س ال�ساعر 
المكلوم، فال يجد من عبارات التاأ�سي غير )اأخي د�سين( عنوانًا ومالًذًا 
للحقيقة الغائبة الحا�سرةالقا�سية التي تمالأ الوجدان، ول يجد ال�ساعر 
منها فكاكًا بل هو اأحوج ما يكون اإلى اأن ي�سيد منها ج�سرًا لعبور واقعه 
بابكر  ال�ساعر  الكئيب في غياب رفيق دربه، ووداع �سنو روحه  النف�سي 

البدوي د�سين. 
هروب  مالحظة   من  اإليه  اأ�سرنا  ما  يوؤكد  د�سين(  )اأخ��ي  وعنوان 
ال�ساعر من دللت الرثاء المبا�سرة، واختياره ما يحيل اإلى بقاء عالقته 
اأنه  في  تكمن  د�سين(  )اأخي  عنوان  قيمة  ولعلَّ  الأع��زاء،  من  فقد  بمن 
اختير بعناية فائقة، جعلت منه مفتاحًا جوهريًا - اإن جاز التعبير - ينقل 
المتلقي منذ البداية اإلى عالم الن�س، وي�سعه في اأجوائه الخا�سة التي 

يفاجئنا بها الم�سهد ال�سردي في مطلع الن�س: 

ويتوا�سل الم�سهد البكائي اإلى اأن ي�سلمنا اإلى تلخي�س فكرة العنوان 
التي �سمنها ال�ساعر البيت الثالث الذي مهدَّ له بقوله:

الأثيرة وامتدادها  توؤكد ر�سوخ العالقة  البيت الأخير  فالإ�سارة في 
اإل  يزدها  لم  ال��ذي  وطولها  ال�سنوات  اختالف  من  بالرغم  و�سفاءها 
من  ت�سمنه  ما  وترجح  العنوان،  تعزز  الوقت  ذات  وفي  واألقًا،  تجددًا 

�سدق، وثبات. 

ــاِد ــ�ــسَّ فـــقـــدْت بـــفـــقـــِدَك ِقــبــلــَة الــُق
الأَنـــــــــداد مــــــــن  بــيــنـــــهــُم  وراأوك 
والأوتاد)13( الأ�ــســبــاِب  َمْفجوعَة 

ـــيـــْت عــــلــــى الآمــــــــاد ومــــحــــبــــة بـــقــــ
ــــراد ـــــ ـــــ ــــا�ــــســــٌة فـــــي اأبـــــهـــــِج الأب َمــــيَّ
بالإ�سعاد)14( ــرُت  َظــِف ومــنــك  اإل 

حى التي َلَطَمْت عليك خدوَدها الُف�سْ
النُّحاُة عليك كـنَت نديَمُهم وبكى 
بــحــوُرُه ف�سيَّعتـك  الــَعــرو�ــُض  اأمـــا 

م�ساِعٌر ــْيــُن  ـــ ُد�ــَس يــا  وبــيــنــك  بيني 
قـــ�ساِئٌد د�ــســيــن  يــا  وبــيــنــك  بيني 
اأخي يا  لقيُتك  ما  عاماً  خم�سون 
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تنقلنا  ال�ساعر  عند  الرثاء  ق�سائد  عناوين  اإن  القول:  وخال�سة 
تطغى  واإنما  الموت،  فكرة  اإل��ى  ال�ساعر  فيه  يتطرق  ل  خا�س  جو  اإل��ى 
عليه م�ساعر حميمة، يمتزج فيها الحب بالأمل والرجاء، ويظل الغائب 

حا�سًرا يناجيه ال�ساعر، وكاأنه ما زال ماثاًل اأمامه. 
1-3 مقدمات الق�سائد:

يفتتح ال�ساعر ق�سيدته في رثاء عبداهلل ال�سيخ الب�سير بقوله:

توقف  عن  اللغوية  م�ستوياته  عبر   - بدايته  في   - الن�س  يك�سف 
ال�سعر  برثاء  ال�ساعر في ذلك  ويقدم  ال�ساعر،  بموت  الجياد  الق�سائد 
بعد غياب قيثارته التي فارقت رو�سه بمغادرة ال�سيخ الجليل، وقد اهتم 
ال�ساعر ب�سرف نظر المتلقي عن رثاء الفقيد اإلى رثاء ال�سعر في البيت 
الأول، ورثاء المعلم في البيت العا�سر، في محاولة ر�سم ال�سورة الكلية 

التي يخلع فيها على الفقيد مظاهر اإن�سانية ت�سور حب النا�س له: 

ــيــٌل ولـــيـــ�ـــض لـــــُهـــــنَّ مـــــولـــــوٌد جــمـــ
وغـــــــادر دوحــــــه الــ�ــســيــخ الــجــلــيــل
اأقـــوُل مــا  لــي مــن قري�سك  فهب 
عـــلـــيـــك نـــحـــيـــُبـــهـــا اأبـــــــــــًدا يـــطـــول
واأخــــــرج �ــســطــاأه الــ�ــســبــب الــثــقـــــيــُل
اإلـــــى وطــــن يــطــيـــــب لـــه الـــُقـــفـــوُل
الــرحــيــل اأزف  اإذ  ي�سحبك  ولـــم 
وكــــيــــف... واأنــــــت لــلــ�ــســودان نــيــٌل
واأخــــــــــــــــــــالٌق واأخــــــــيــــــــلــــــــٌة بــــتــــول
يـزول)15( ل  موِتـك  بعد  ويبقى 

بــــنــــاُت الــ�ــســعــر بــــعــــَدك عــــاقــــراٌت
المغني فـــارقـــه  الــ�ــســـــعــر  ورو�ـــــض 
تـــعـــثـــرت الـــمـــعـــانـــي فــــي لــ�ــســانــي
مـــفـــاعـــلـــتـــن مـــفـــاعـــلـــتـــن فـــعـــول
بـــــذرت الـــفـــن فـــي الأوتــــــــاد منها
بــكــيــت بــهــا رفـــاقـــك حـــــيــن �ــســاروا
بــــهــــا عــــاتــــبــــت مـــــجـــــذوًبـــــا تـــولـــى
)ولــ�ــســت كــمــا ذكـــرت مــ�ــســاع حــق(
ـــــلــٌم ــيــال ِعـــ ـــ عــــطــــاوؤك اأنـــــت لــالأجـــ
واأجــــــر الــعــلــم لـــــيــ�ــض لـــه انــقــطــاع

الَبِليُل)16( ُر  النَّ�سِ ِعْطُرُه   َع  وَّ َت�سَ ـــك فـــي قـــلـــوِب الــنــا�ــض ِحـــبٌّ ـــقُّ وَح
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وحفظه كتاب اهلل تعالى :

ومدحه الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم:

واإن اأكثر ما يميز هذه الفتتاحية مجتمعة توحد الجوِّ النف�سي الذي 
ت�سعه الق�سيدة، وان�سجام المعاني على اختالف ال�سور التي تتوحد في 
ر�سم ماآثر �سيخ �سعراء ال�سودان في بناء م�ستر�سل يخلو من الإ�سارات 
المبا�سرة في رثاء الفقيد؛ فال�سورة التي افتتح بها ن�سه في رثاء ال�سعر 
عليه  اهلل  �سلى  النبي،  مدح  في  ال�ساعري  الأل��ق  ت�سور  اأخ��رى  تقابلها 
و�سلم، وتبين عن مولود بنات ال�سعر الجياد، وهو ما )ُي�َسرُّ به، وير�ساه 

الر�سول( عليه اأف�سل ال�سالة، واأتم الت�سليم. 
وت�سود افتتاحية الق�سيدة الأفعال الما�سية التي هي �سوت ال�ساعر 
الذي ينوب عن اإح�سا�سه بالغياب ) فارقه، غادره، بذرت، اأخرج ...(، 
وهي - اأي الأفعال الما�سية - ل تلبث اأن تقود المتلقي اإلى الحال الذي 
ي�سيطر على ال�ساعر، وتنقل له ذات الأحا�سي�س فتبقيه في قب�سة ال�سورة 
الكلية و�سيطرتها التي تثير الحزن في كوامن النف�س ، وتبث في الق�سيدة 
دللت الموت التي تحت�سد دون اأن يعمد ال�ساعر اإلى اإيرادها مبا�سرة، 
واإنما يكتفي باإعطاء دللت موحية، فعقم بنات ال�سعر ي�ستدعي �سورة 
غياب �سيخ ال�سعراء، وغر�سه الفن تقابله �سورة موت ال�سعر. وهي في 
جملتها تعبر عن اإدراك ال�ساعر حقيقة اأن الموت واقٌع، واأن ل اأحد اإلى 
بقاء، فهو لهذا يبتعد عن المبا�سرة، ويجهد في ا�ستح�سار �سور �سعرية 

متالحقة في حوار اإبداعي يتحرر من مالمح الرثاء التقليدي. 
على  الطيب  عبداهلل  رث��اء  في  الثانية  ق�سيدته  مقدمة  ال�ساعر  ويبني 
مفارقة وا�سحة بين العنوان )بهجة الدنيا وواِحدها(، وبين اأول كلمة )حزنًا(:

خيُل)17( الدَّ ُيــحــاِرُبــهــا  ُلــَغــٍة  وعــن 

الر�ســوُل)18( ير�ســـاُه  و  بــــــه  ُي�َسرُّ 

ـــه وَذَبــــــْبــــــَت عــنــُه ـــاَب ــــْظــــَت كـــت َحــــِف

�ِسعًرا ن�سرت  الر�سول  مـــْدِح  وفــي 
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بهجة  ج��زاأي��ن:  من  ن  مكوَّ فهو  ويوؤكدها،  حقيقة   ُر  يقرِّ فالعنوان 
وزينتها،  الحياة  ن�سارة  اإل��ى  ت�سير  ب��دللت  ويوحي  وواحدها،  الدنيا، 
وهي دللت فيها من الحتفاء وال�سمول الكثير، وياأتي الجزء الثاني اأكثر 
الطيب،  الدنيا مق�سورة على عبداهلل  باأن دللة بهجة  تحديدًا، وقطعًا 

وهو واحدها، المتفرد بها من بين النا�س. 
اتها  طيَّ في  تحمل  )ح��زن��ًا(  الق�سيدة  من  الأول���ى  الكلمة  وت��اأت��ي 
العنوان من قبل  بناء  اإليه حول  اأ�سرنا  ما  تقرر حقيقة  وا�سحة  مفارقة 
ال�ساعر، فهي تطل اإثر عنوان - مخادع - يبديها في �سورة تج�سد فداحة 
اإلى �سكون  الخطب في بهجة الدنيا وواحدها الذي يحيل غيابه الحياة 
موح�س يوحي بالإقفار، وهو اإح�سا�س يعمقه ال�ساعر بدللة ت�سييع الآيات 

الكريمة، وال�سور المباركة له، وفق ما جاء في البيت ال�سابق.  
م�ساركة  اإل��ى  النا�س  قلوب  انفطار  من  ال�سعري  الخطاب  فتحول 
الآيات الكريمة، وال�سور المباركة في ت�سييع الفقيد، يبدي براعة ال�ساعر 
في تعزيز الإح�سا�س بقيمة الفقيد، وي�سي باحتياج ال�ساعر النف�سي لمن 

ي�ساطره م�ساعر الحزن، ويقا�سمه اآلم الفراق الأبدي. 
ويحمل البيت الثاني في طياته مغزى عنوان الن�س، بتعليل ابتهاج 
الدنيا، الذي هو مرهون ومقرون بابتهاج الآ�سال والأبكار التي اأحياها 
هذا  وفي  وتعالى،  تبارك  اهلل  كتاب  بتف�سيره  وعمرها  الطيب،  عبداهلل 
اإ�سارة لقوله تعالى: {... اإن قراآن الفجر كان م�سهوداً})20(، جاء في 
تف�سير ابن كثير {وقراآن الفجر اإن قراآن الفجر كان م�سهوداً} في�سهده 
ي�ست�سحبه  ارت��ب��اط  وه��و  النهار)21(،  ومالئكة  الليل،  ومالئكة  اهلل، 

ال�ساعر، ويعنيه عندما يقول:

وُر)19( وال�سُّ الآيــاُت  ُعُه  ُت�َسيٍّ َمن  يا  ُحزناً عليك قلوُب النا�ِض تنَفِطـــــــُر

ــــــال والـــبـــكـــر بـــمـــا تـــــــــردده الآ�ــــــس
واأنت ت�سرُح حتى يفهَم الَحَجر)22(

فابتهجت اهلل  كــتــاب  اأنـــت  ف�سرت 
خا�سعٌة والأرواُح  يــقــراأُ  يُق(  )�سدِّ
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وتف�سير عبداهلل الطيب للقراآن الكريم جاء م�سحوبًا بتالوة ال�سيخ 
معاني  لتلقي  النفو�س  وتهيئ  الخ�سوع،  تبث  التي  حمدون  اأحمد  �سديق 
كالم اهلل تبارك وتعالى،  وفي ذات ال�سياق يورد ال�ساعر الأبيات متتابعة 
وتعالى،  �سبحانه  اهلل  كتاب  بتف�سير  لرتباطه  الفقد  عظمة  بيان  في 

وقدرته على الإقناع، ثم بيان �سعة علمه، واإحاطته بمعارف �ستى:

ال�ساعر  يطلق  حيث  فاعاًل،  اأث��رًا  البيتين  بناء  في  ال�سمائر  وت��وؤدي 
خطابه، وكاأنه اإزاء الفقيد الغائب الذي ظلَّ ماثاًل في وجدان ال�ساعر وقلبه، 
وحا�سرًا ح�سورًا طاغيًا، وهو ح�سور ي�سعى ال�ساعر لتو�سيع دائرته فيقول:

فالبيتان ي�سوران قدرة عبداهلل الطيب، على جذب النا�س وا�ستمالتهم، 
وهذا المعنى يمكن اأن يقراأ في تنا�س مع المعنى الذي عبر عنه ال�ساعر 

العبا�سي البحتري في مدح المتوكل، وو�سف خروجه يوم العيد:

وقد برع ال�ساعر ب�سير في ت�سوير مكانة عبداهلل الطيب، واإظهار 
�سعة علمه: 

َكُر الذَّ اِرُم  ال�سَّ فاأنَت  فيه  َت  ُخ�سْ
يزَدهر)23( وهـــو  عنـها  حــديــثــك 

تــاهــْت مــنــــــــاِبــُرُه وانــتــابــهــا الــَبــَطــُر
واأنت فيها على التَّاأثيِر ُمقتدُر)24(

ذاك الدجى، وانجـــاب ذاك العثير
تنظر)25( وعـين  بـها  اإلــيك  ُيْوَما 

الــَقــدُر �ــَســاَقــُه  اإليها  َعـذًبا  بالنيل 
اأدناك منه واأ�سغى كلُّ من ح�سروا
ر ُمنتثر الـــــدُّ نــفـــــيــ�ــُض  فـــــيــه  وقــــال 
َبـ�َسُر ــها  م�سَّ اإن  مــا  قبلك  عـــذراَء 

وكلُّ علٍم يراه البع�ُض ِمْلـَكُهُم  اإن
ا ُب والفن والآثار يذهـُلُهم  حقًّ الطِّ

وكــــلُّ ُقـــْطـــٍر اإذا مــا جــــــــئــَت َزائـــــَرُه
ــا�ــُض حــوَلــَك اأبــ�ــســاٌر واأفــئــدٌة والــنَّ

حتى طلعَت ب�سوِء وجهك فانجلى
فاإ�سبع الناظــرون  فيــك  وافــتــن 

اأكــرَمــهــا َ اهلل  اأن  ت�سهُد  و)فـــاأ�ـــُض( 
َمْجِل�ُسه المعموُر  المغرب  وعاِهُل 
َظه َقــرَّ الَفذُّ  َطه  عر  ال�سِّ وُمر�ِسُد 
فاتنًة ال�سعر  بــحــوَر  فيه  اأْبــــــَرْزَت 
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ُد  فقد ا�ستطاع ال�ساعر ب�سير اأن ير�سم �سورة في غاية الإبداع ُتَج�سِّ
ما اأفاء به  عبداهلل الطيب على جامعة فا�س من علم امتد ليزين مجل�س 
عاهل المغرب، وينتزع من ناحية اأخرى اعتراف طه ح�سين عميد الأدب 
العرب و�سناعتها( وتقريظه،  اأ�سعار  اإلى فهم  العربي بكتاب )المر�سد 
ويلمع ال�ساعر في اأ�سلوب رفيع لطرافة فكر عبداهلل الطيب، وجدته في 
ببراعة  اأعطى  ال�ساعر  ولعل  وتحليلها،  العرو�سية،  الخليل  اأفكار  طرح 
ت�سويره المتلقي �سورة تعظم فيه الإح�سا�س بقيمة فقد العالمة عبداهلل 

الطيب، وتجعله ي�سارك ال�ساعر م�ساعر الغياب. 
اأما الق�سيدة الثالثة )اأخي د�سين( فقد احتوى مطلعها على مالمح 
تاأثير فقد د�سين على �سروب  اأ�سهب ال�ساعر معه في عر�س  غنى فني 

العلم ومنارات التعليم:

ود�سين - رحمه اهلل تعالى - واكب التراث العربي، وظل منحازًا له 
باإدراك، ووعي كبيرين، وا�ستطاع م�سايرة التطور الذي ا�ستدعته الحياة 
الحديثة بتحولتها الجتماعية والثقافية، وتناغم مع كثير من �سورها، 
وكان �ساحب ذائقة عالية، وفكر ثاقب، وتوا�سع جم، وهو ما األمع اإليه 
د�سين  اإلى  فيه  يتوجه  الذي  ن�سه  مطلع  في  عبدالماجد  ب�سير  ال�ساعر 

تنتـظُر الـــِخـــْدر  فــي  بــقــيــْت  لكنَّها 
فبتَّ ُمنت�سياً تعدو بـك الِفكُر)26(

اإن الــخــلــيــل قــديــًمــا كـــان اأْنــَجــَبــهــا
ــتــهــا ــّيــاً مـــن اأعــنَّ واأ�ــســلــمــْتــَك َعــ�ــسِ

ـــــاد ــَة الــُقــ�ــسَّ ــبــل فـــقـــدْت بـــفـــقـــِدَك ِق
ـــــداد ــــــ الأَن مــــــــن  بـــيـــنـــهـــُم  وراأوك 
َمـــْفـــجـــوعـــَة الأ�ــســبــــــــاِب والأوتـــــــــاد
اد ــاَب لــــلــــُورَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن وطـــ ـــ ـــ ار�ــســيـــ لــلــدَّ
ــــاد الــــوقَّ ــكــرك  بــفـــ عـــنـــه  غـــبـــَت  اإذ 
البغدادي)27( بــخــزانــة  وُمــغــرًمــا 

حى التي َلَطَمْت عليـك خدوَدها الُف�سْ
النُّحاُة عليك كنَت نديَمـُهم وبكى 
بحـوُرُه ف�سيَّعـتك  الَعـــرو�ُض  اأمــا 
ــَرُه وبـــذلـــَتـــُه ـــ ــي ـــت عــ�ــس ـــرَت اأنــــ يـــ�ـــسَّ
ــلــم لــيــُلــُه والــمــجــمــُع الــلــغــــــــويُّ اأظـــ
و�سيبويه الخليـل  علـم  وارًثــــاً  يــا 
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بخطابه ال�سعري، ونالحظ اأن ال�ساعر غّيب �سخ�سيته، ولم يظهرها اإل 
في البيت الخام�س ع�سر: 

وكاأنه ي�ستبطن الفراق الأبدي، فطفق ي�سرد رحلة د�سين في الحياة 
الزاخرة بالعلم، والمواقف العظام، وتتداعى ذاكرته في �سرد �سور من 
الجمال رائعة يتبدى فيها د�سين معلِّما وَمْعَلًما من معالم الفكر، ويظل 
بالرحيل  اإح�سا�سه  يعك�س  بما  ال�سمائر  خلف  مختفًيا  معها  ال�ساعر 
لتعود ذاته تتجلى في قوة توؤكد ح�سوره، وقد لفه الحزن )حزني عليك 

م�ساعف(. 
ويبدو ال�ساعر في �سورة ال�سديق الحميم، والأخ المكلوم: 

الجو  وح��دة  الق�سيدة  في  ين�سج  رفيع  خيط  يقوده  اإح�سا�س  (وه��و   (
ذلك  في  ال�ساعر  يكتفي  ول  اأجزائها،  ارتباط  عن  يعبر  الذي  النف�سي 
وهو  كاملة،  الق�سيدة  في  الرتباط  يبثُّ  واإنما  منفردًا،  المطلع  ببناء 
ونجد  الثالثة،  الأبيات  في  المكلوم  الأخ  �سورة  نتتبع  عندما  نلفيه  ما 
اأ���س��داء  حيث  الق�سيدة  خواتيم  اإل��ى  الن�س  يظلل  متتابعًا  اأث���رًا  لها 
متناميًا: و�سعوريًا  فكرّيًا  ب�سير عمال  رثائيات   تجعل من  التي  الفاجعة 

وهذا الحوار تتمحور حوله فكرة العالقة بين ال�سديقين الأخوين، 
بل ويقود توجيه الن�س في حوار ال�ساعر مع الذات، والفقيد اإلى نهاية 

الق�سيدة. 

َربْت عليَّ الأر�ُض بالأَ�ْسداِد)28( �سُ

ـــْت َعــــلَــــى الآمـــــــاِد ـــَي ــــ ـــِق ــــٌة َب وَمــــَحــــَب
ــــــَراِد ـــــــ ــهــِج الأَْب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا�ـــســـٌة فـــي اأب َمـــيَّ
بالإ�ْسعـاِد)29( َظــِفــرُت  وِمــْنــَك  اإل 

ــَمــا ــْيــَك مــ�ــســاَعــٌف وكــاأنَّ ــي َعــلَ ُحــزِن

َم�ساِعٌر ــْيــُن  ُد�ــَس ــا  َي وَبــيــَنــَك  َبيـِني 
بــيــنــي وبــيــنــك يـــا د�ــســيــن قــ�ــســاِئــٌد
اأخي يا  لقيُتك  ما  عاماً  خم�سـون 

ِذكــــــراه تــنــ�ــســُخ ُفــــْرقــــَة الأْجـــ�ـــســـاِد
وطويِل َفْقِدي َيا اأَِخي ِمْن زاِد)30(

والــذي قلبي  وحبيَب  �ساحبي  يا 
َماِلي �ِسَوى َدْمِعي َعلَْيَك وَح�ْسَرِتي
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كحال   - تبعه  وم��ا  الق�سيدة،  مطلع  ف��ي  ب�سير  �سعر  اق��ت��رن  وق��د 
رثائياته بعامة بعاطفة جيا�سة قوية و�سادقة تخبر عن مرارة ال�سجن، 
وتزكي لواعج الفراق في مواجهة الواقع الجديد الذي يوحي المكان فيه 
بالفراغ، ويكت�سي الزمان باللوعة، وال�ساعر بين المكان والزمان يتدثر 
رقة اإح�سا�سه، ويكتوي بنيران الموقف المفعم بالحزن، و�سدى النف�س 

الحزينة المعذبة. 
1-4 فل�سفة ال�ساعر في بناء ال�سورة:

حقيقة  اأم��ام  ي�سعنا  اأن   - الثالثة  نماذجه  في   - ال�ساعر  ا�ستطاع 
على  فائقة  ق��درة  في  ذل��ك  وج�سد  الأح��ب��اب،  من  فقد  بمن  اإح�سا�سه 
الت�سوير التقطت الموقف، واألقت عليه عاطفة وانفعاًل خا�سًا، و�سعنا 
وزمن  اأحبابه،  بين  هانئًا  ال�ساعر  عا�سه  زمن  متناق�سين:  زمنين  بين 

مفعم بمرارة الإح�سا�س بعد الرحيل، فالأول يعبر عنه بيته: 

والثاني يتجلى في قوله :

بال�سهولة  تتميز  ب�سير  �سعر  في  ال�سورة  ت�سكل  التي  فالكلمات 
والب�ساطة التي ل ت�ستع�سي على المتلقي، بل ت�ساعده على فهم الن�س، 
وم�ساركة ال�ساعر الم�سمون والإح�سا�س، فالألفاظ موحية تقدم تمثياًل 
ح�سيًا راقيًا يج�سد الم�سهد الحزين في �سور و�سفية ماتعة، ُتْجلي اأعماق 

ح بها الغياب، واأق�س م�سجعها الفراق. نف�س مفجوعة برَّ

َن�ْسَتِطيُل)31( �ُسُموِخَك  ِمن  وُكنَّا 

)32( عر اأَْدَرَكـَها الأُُفوُلُ و�سم�ُض ال�سِّ

ــــجــــوُل ــــــى َي ـــــــ ُم بـــــــيـــنـــهـــا اأنَّ ُيــــــَكـــــــــــــرَّ
ـــُل ويــــحــــلــــو بـــيـــنـــهـــنَّ لـــــه الـــهـــديــــ
ْنــجــبـــــيــُل ـــِجـــبـــه الـــــمـــــزاُج الــزَّ ـــْع وُي

ـــَت ََلـــــَنـــــا اإَمـــــاَمـــــاً ـــْن ــــ ــــ اأعــــــبــــــَداهلل ُك

ـــى( ــعــِر يــا َمـــــوَلَي ولَّ )زمــــاُن الــ�ــسِّ

ـــــى ِجــَنــاٍن ــاَر اإَِل ـــ و�ــســيــُخ الــ�ــســعــِر �ــَس
ُيـــغـــازُل ِمـــن ِحــ�ــســاِن الـــُحـــور اأَْلـــًفـــا
ُي�ْسـَقى َخــْمــِر الــُخــلــِد  اأِْنـــَهـــاِر  وِمـــْن 
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على اأن الأبيات الثالثة الأولى تجلي بو�سوح ثقافة ال�ساعر الدينية، 
ال�سياق  في  بهيج  اأث��ر  من  المعجز  القراآني  الن�س  اأحدثه  ما  وتظهر 
ال�سعري؛ فال�ساعر الذي افتتح الن�س بدللت الحزن والغياب، خرجت 
به �سلته بالقراآن الكريم اإلى عوالم اأخرى اأكثر رحابة، واأقدر على ر�سم 
�سورة خال�س اآني ي�سع  البهجة بعد حزن في نف�س ال�ساعر، ويبدي ال�سيخ 
في �سورة احتفائية، تخالف ال�سائد عند كثير من �سعراء الرثاء، ولعلها 
ت�سلح اأن تكون مالحظة عامة على ما تناولنا لل�ساعر من ن�سو�س توؤكد 
�سور  بين  من  تبحث  التي  �سعره  على  المتفائلة  ال�ساعر  �سخ�سية  غلبة 
الما�سي عن كل ما هو بهيج من ذلك قوله في ق�سيدته )اأخي د�سين(: 

اأبهج،  ميا�سة،  ق�سائد،  محبة،  )م�ساعر،  الأل��ف��اظ:  تاأملنا  ف��اإذا 
الإ�سعاد(، وهي في الرثاء، اأدركنا حقيقة ما ذهبنا اإليه من غلبة التفاوؤل، 
و�سيادة الحتفاء في تجربة ال�ساعر، فال ظالل في الألفاظ توحي بقتامة 
كل  في  الجمال  تبث  تفاوؤل  روح  واإنما  ماأ�ساة،  اإلى  اإيحاء  ول  النظرة، 

ناحية.
ومن المهم ذكره اأن ال�سور الحتفائية التي ت�سرق بها نف�س ال�ساعر 
ب�سير، وتبديه متما�سكًا ل تعدو اأن تكون محاولة منه لالنعتاق من الواقع 
اإلى  يتحول  اأن  يلبث  ل  فهو  ولهذا  الأحباب،  غياب  خلفه  الذي  المرير 
ال�ساعر  والأح��زان  تطغى( ل يركن معها  اأخرى )ون�سمع نحن  مواقف 
غ��ادروا  من  حياة  من  الم�سرقة  ال�سور  بث  على  يعمل  واإنما  لحزنه، 

ـــول ــــا تـــقــــ ــــــــوداً لـــــلـــــعـــــزاء لــــن وفـــــــــ
وُل)33( كُر والباقي ُف�سُ ويبقى الذِّ

ومــــحــــبــــة بــــقــــيــــْت عــــلــــى الآمـــــــــاد
ــــــراد ــــٌة فـــــي اأبــــــهــــــِج الأبـــــــ ــــس ــــا� ــــيَّ َم
بالإ�سعاد)34( ــرُت  َظــِف ومــنــك  اإل 

َتْطغى نــحــُن والأحــــــزاُن  ونــ�ــســمــُع 
ـــــيــوفــاً ـــ هـــي الـــدنـــيـــا نـــُمـــرُّ بــهــا �ــسُ

م�ساِعٌر ــْيــُن  ـــ ُد�ــَس يــا  وبــيــنــك  بيني 
قـــ�ساِئٌد د�ــســيــن  يــا  وبــيــنــك  بيني 
اأخي يا  لقيُتك  ما  عاًما  خم�سون 
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المعتمل في  الحزن  قيد  ك�سر  بها  اأريد  الفانية، في محاولت متالحقة 
داخله، ولهذا يظل ال�سراع الخفي م�ستمرًا بين واقع الفراق الذي تدور 

اأحداثه في ذاكرة الما�سي، وروؤية ال�ساعر النابعة من روحه المتفائل: 

الذي  الت�سويري  البناء  قوة  ب�سير  رثائيات  في  النتباه  يلفت  ومما 
ال�سور،  فيه  تتكاثف  موؤثر  ن�سج  في  واق��ت��داره  ال�ساعر،  براعة  يحكي 
وتتنوع بالقدر الذي تتوهج معه الذاكرة، ا�ستح�سارًا لأدق التفا�سيل التي 

اأ�ساءت رحلة عمر مالأه بالجمال: 

وهذا داأب ال�ساعر ب�سير، ي�ستدعي المواقف التي مرت ول ينف�سل 
اأبدًا عن ذاته، ولعل ذلك اأحد اأ�سباب اإيراد الم�ساعر الحرى، والعاطفة 
الجيا�سة الم�سبوبة التي تظهر مع اأي جملة �سعرية، و�سورة تفي�س ح�سًا 
راقيًا قوامه ال�سدق الفني، والعاطفي، وهي فوق كل ذلك مت�سقة تحقق 
والفكرة،  الإيقاع،  م�ستوى  على  والجمالي  الفني،  والتوافق  الن�سجام، 

وال�سورة. 
فهو  المكان،  ب�سير  عند  ال�سورة  بناء  في  الرئي�سة  المكونات  ومن 
يوؤدي قيمة اإن�سانية تحقق الرتباط العميق المعبر عن خ�سو�سية العالقة 

بينه، وبين من غادر من اأحبابه:

وتعد ال�سورة في �سعر ب�سير من اأهم العنا�سر الفاعلة التي اأك�سبت 
الن�س حيوية، وا�ستطاعت اأن تنقل اأحا�سي�س ال�ساعر وم�ساعره، وتر�سم 

ــاد الــــــــوقَّ بــفــكــرك  عــنــه  غـــبـــَت  اإذ 
قــــد كـــنـــت فــيــهــا واحـــــــــــَد الآحـــــــاِد
والأحـــقـــاد علــيـه  الـــُحـــروب  زمـــَن 
ولرْكبنا في البيِد  كنت الحاِدي)37(

ــلــم لــيــُلــُه والــمــجــمــُع الــلـــــغــوي اأظـــ
نحيُبها طـال  عليـك  والجامعاُت 
والــمــعــهــُدالــعــلــمـــــيُّ كـــــنــت زعــيـــــَمــُه
في )الفـرع( كــنَت اأماَمنا واإماَمنا

الُف�سـوُل)35( َفُتمِتُعَنا  ُنطاِلُعـُه 

َت�سوُل)36( اإذا  بــالــُخــوِب  وتـــهـــَزاأ 

ــيــِخ فـــي الــدنــيــا كــتــاٌب ــــــُر الــ�ــسَّ وِذْك

ــ�ــســدو ـــــام َت ــُتــك اآخـــــــَر الأيــــــ ـــ ـــ ـــ لــقــيـــ
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وت�سل  بالحركة،  تمور  �سور  خ��الل  من  والوجدانية  النف�سية  مواقفه 
الما�سي الغائب، بالحا�سر الباكي عبر لغة ت�سويرية تقوم اأبياتها على 

اإيقاع �سعري له وقٌع خا�س في نف�س المتلقي. 
ال�سورة  اأجزاء  بين  اإلى خلق الن�سجام  اأدت  وهناك عوامل كثيرة 
والماألوفة  بال�سهولة،  المت�سمة  الألفاظ  اختيار  منها:  ب�سير،  �سعر  في 
الخالية من التعقيد المعنوي، من ذلك خاتمة ق�سيدته في رثاء العالمة 

عبداهلل الطيب: 

ويبقى اأن ال�ساعر ب�سير �سنع خاتمة موؤثرة تو�سل في بنائها ب�سور 
الذي  الحزين  الموقف  مع  التفاعل  وتعمق  وعذوبة،  رقة  تن�سُح  �سعرية 
خالف المعهود من ا�ستدعاء الما�سي، والبكاء اإلى اعتماد �سور �سعرية 
جزئية موحية لم ت�سع اإلى اإجراء مقارنة ت�ساد بين الما�سي والحا�سر، 
مناجاة  حملت  واإنما  الما�سي،  ا�ستدعاء  على  الن�س  تغلق  لم  اأنها  كما 
ذاتية َتَحلَّى ال�ساعر فيها بالبراعة، ومزج بين الخا�س والعام في تجربة 

اأبياُت �ســعري عــن التَّْقـ�سيِر تعتـــذُر
الَخـَطُر ـــُه  َحفَّ ُلــجــاً  ــمــُت  َتــَيــمَّ ول 
تاأتِمـُر ال�سعر  بــاأْمــِر  نف�سي  لكـنَّ 
ُيْغـَتَفُر فـيك  اإل  �سعري  و�سعُف 
كيف العزاُء واأنت ال�سم�ُض والقـمُر؟!
طِبُر؟! وِغْبُت عنـها فقـل لي كيـف ن�سْ
تبتكـر اأنـــت  اإلــيـــــهــا  الــجـــــنــان  مــن 
ننجو جميًعا اإذا ما النَّا�ض قد ح�سروا
)�سلوا عليه( بها من اآمـنوا اأُمروا
و�سحَبُه اأبداً مــا اأورق ال�سـجر)38(

يا طيَِّب القلِب َعفواً عن محاولتي
قاِفــيِتي َرْت  �سطَّ ما  المحـبَُّة  لول 
تغُمُزِني بــالأحــزاِن  اأقــــــنُع  وكنُت 
وء قد و�سَفْت والنَّف�ُض اأماَرٌة بال�سُّ
ِّــَب الأ�ــســل يــا اأ�ــســـــتــاَذ اأمــِتــِه يــا َطــيـــ
ــانــا وواِحــــُدهــــا ـــ واأنـــــت بــهــجــُة ُدنــي
ـــَرفـــاً جــــــزاَك ربــــك عـــن قــــراآنــــه ُغ
ثم ال�سالُة على �سـرِّ الوجود بـــها
�ــســلــى عــلــيــه اإلـــهـــي كــلــمــا ُتــلـــــيــت
ــُهــم كــلَّ الآَل  تــعــــــــم  ــــــــالم  ـــ ـــ الــ�ــسَّ مـــع 
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له  متفرد  �ساعر  ب�سيرًا  اأن  ال�ساعر  اأبدع  اإلى جانب مثيالتها مما  توؤكد 
اأ�سلوبه الخا�س في بناء �سعره و�سوره على وجه التحديد.  

نتائج البحث:
خل�ست الدرا�سة في فل�سفة ال�سعر عند ب�سير عبدالماجد اإلى اأن :

المتلقي عن  ا�ستراتيجية خا�سة في �سرف  - عناوين ق�سائده ذات   1
ثاء، فهي ل تقف محايدة، واإنما ت�سارك بفاعلية في دعم  معاني الرِّ

موقف ال�ساعر الهارب من تقبل الواقع الجديد. 
2 - ق�سائده تف�سح عن �سخ�سية متفائلة تتخل�س من الحزن بالنفاذ 
اإلى �سور ماتعة تج�سد م�ساهد بهيجة تاأخذ المتلقي اإلى عوالم تجعله 

يخالف المقام الحزين متلذًذًا بما تبدعه قريحة �ساعر متفرد.
3 - المعجم ال�سعري لدى ال�ساعر يتوا�سج مع لغة تتولَّد عن ات�ساع الروؤية، 
ملم  تراثي  فهو  والفكرية؛  والثقافية،  المعرفية،  الم�سادر  وتعدد 
باأدق تفا�سيل التراث العربي القديم، ومتفاعل مع بيئته المعا�سرة. 
بتاآزر  تحقق  ق�سيدته  اأ�سابته  ال��ذي  والجمالي  الفني  الرت��ق��اء   -  4
عنا�سر بنائية قوامها: اللغة في جزالتها، والمو�سيقا في غنائيتها 
العذبة، وتطريبها العالي، وال�سورة في ر�سمها المواقف النف�سية، 

والوجدانية التي تنقل اأحا�سي�س ال�ساعر وم�ساعره. 
5 - يعد المكان من المكونات الرئي�سة في بناء ال�سورة عند ب�سير، فهو 
المعبر عن خ�سو�سية  العميق  اإن�سانية تحقق الرتباط  يوؤدي قيمة 
عالقته بمن غادر من اأحبابه، وتعك�س فل�سفته في ت�سوير مواقفه 

النف�سية، والوجدانية.



فلسفة احلزن عند بشير عبداملاجد - قراءة نقدية في مناذج من رثائياته
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الهوامـــ�ض

)1(  اأحد اأعالم ال�سودان في مجال ال�سعر، ولد في العام 1928م، وحفظ القراآن الكريم، ثم 
التحق بالمعهد العلمي باأم درمان، وح�سل على ال�سهادة العالمية من كلية اللغة العربية 
بجامعة الأزهر 1951م. كان رئي�ًسا لجماعة الأدب ال�سوداني، واتحاد الأدباء ال�سوداني 
)1977-1982م(، نال و�سام الآداب من جامعة الخرطوم، والو�سام الذهبي من الدولة 

للعلوم والآداب والفنون. 
)2(  ولد في العام 1921م في قرية التميراب غرب مدينة الدامر، تخرج في المدار�س العليا 
محا�سًرا  عمل  1950م،  لندن  جامعة  من  الدكتوراه  على  وح�سل  1942م،  بالخرطوم 
الر�سا،  ببخت  العربية  اللغة  لمعهد  ورئي�ًسا  لندن،  بجامعة  ال�سرقية  الدرا�سات  بمعهد 
ومحا�سًرا بكلية الخرطوم الجامعية، واأ�ستاًذا لكر�سيِّ اللغة العربية بجامعة الخرطوم، 
ومديًرا لجامعة الخرطوم، ومديًرا لجامعة جوبا، واأ�ستاًذا بكلية الآداب بفا�س، وع�سًوا 
بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ورئي�ًسا لمجمع اللغة العربية بالخرطوم، له عدة دواوين 

�سعرية، واأعمال اأدبية ونقدية، وعدد من الكتب. 
)3(  ولد في العام 1937م، در�س بمعهد اأم درمان العلمي، وعرف فيه بم�ساركاته الأدبية، 
ونال درجتي  1960م،  العام  في  فيها  وتخرج  الخرطوم،  فرع  القاهرة  بجامعة  والتحق 
في  بكنو  الجامعية  بايرو  بكلية  عمل  الخرطوم،  جامعة  من  والدكتوراه  الماج�ستير 
نيجيريا، وعمل بالجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة )1397-1412ه�(، ثم غادر اإلى 

ال�سودان ليكون عميًدا لكلية اللغة العربية بجامعة اأم درمان الإ�سالمية 1992م.  
)4(  ب�سير عبدالماجد: ديوان اأ�سداء واأ�سواق )غير من�سور(: من ق�سيدة وداع بخت الر�سا، 

نوفمبر 1970م. 
)5(  مدينة الدويم.

)6(  معهد بخت الر�سا.
نوفمبر  الر�سا،  بخت  وداع  ق�سيدة  من  واأ�سواق،  اأ�سداء  دي��وان  عبدالماجد:  ب�سير    )7(

1970م. 
)8(  ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة اأخي د�سين .

)9(  ال�سابق :  من ق�سيدة بهجة الدنيا وواحدها . 
المعارف  من�ساأة  م�سر   ، ال��ق��راءة  واآل��ي��ات  ال�سعري  الن�س   : عي�سى  ف��وزي  ينظر   )20(

بال�سكندرية، بدون رقم طبعة وتاريخ ، �س  22، 23. 
�سعراء  �سيخ   ، الب�سير  ال�سيخ  عبداهلل  ق�سيدة  من  الراحلين:  الأحباب  مع  دي��وان   )11(

ال�سودان . 
)12( ال�سابق: من ق�سيدة بهجة الدنيا وواحدها. 
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)13( ديوان مع الأحباب الراحلين :  من ق�سيدة اأخي د�سين. 
)14( ال�سابق: من ق�سيدة اأخي د�سين. 

)15( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة عبداهلل ال�سيخ الب�سير. 
)16( ال�سابق: من الق�سيدة نف�سها. 
)17( ال�سابق: من الق�سيدة نف�سها. 
)18( ال�سابق: من الق�سيدة نف�سها. 

)19( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة بهجة الدنيا وواحدها. 
)20( �سورة الإ�سراء ، الآية : 78. 

)21( ابن كثير: تف�سير القراآن العظيم، تحقيق م�سطفى ال�سيد محمد واآخرون، القاهرة، 
موؤ�س�سة قرطبة للطبع والن�سر والتوزيع ، ط/1، 1421ه� - 2000م، 54/9. 

)22( ديوان مع الأحباب الراحلين : من ق�سيدة بهجة الدنيا وواحدها. 
)23( ال�سابق : من الق�سيدة نف�سها . 
)24( ال�سابق : من الق�سيدة نف�سها .

دار  م�سر،  ال�سيرفي،  كامل  ح�سن  تحقيق  دي��وان��ه،  يحيى:  بن  الوليد  البحتري/   )25(
المعارف، 1963م، 1072/2. 

)25( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة بهجة الدنيا وواحدها. 
)27( ال�سابق : من ق�سيدة اأخي د�سين. 

)28( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة اأخي د�سين. 
)29( ال�سابق: من الق�سيدة نف�سها. 
)30( ال�سابق: من الق�سيدة نف�سها. 

)31( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة �سيخ �سعراء ال�سودان. 
)32( ال�سابق : من الق�سيدة نف�سها.  

)33( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة �سيخ �سعراء ال�سودان.
)34( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة اأخي د�سين . 

)35( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة �سيخ �سعراء ال�سودان.
)36( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة �سيخ �سعراء ال�سودان. 

)37( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة اأخي د�سين. 
)38( ديوان مع الأحباب الراحلين: من ق�سيدة بهجة الدنيا وواحدها.
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�ضعرية ال�ضوء وجتلياته يف ديوان

قطرات من ظماأ لل�ضاعر غازي الق�ضيبي

مرمي اإبراهيم غبان)*(

مقدمــــة: 
اأ�شا�شية في ت�شكيل العمل الفني، وتمثل الروائع  يعتبر ال�شوء بنية 
الفنية التي خلدها كبار الفنانين الت�شكيليين اأمثلة حيه لما يحدثه توزيع 
ال�شوء والظالل من تاأثير عميق في المتلقي، فيما ي�شمى بـ »اال�ستجابة 
من  منبه  اأي  يتركه  الــذي  الأثــر  اإلــى  تحيل  ا�شتجابة  وهي  ال�سرطية«، 

الموجات ال�شوئية في النف�س)1(. 
وهذا بال�شتناد اإلى اأبحاث اأجريت في علم النف�س، توؤكد اأن ال�شوء له 
اآثار �شيكولوجية على الحالة المزاجية والنفعالية للفرد، من حيث الفرح 
والحزن والبرودة وال�شخونة، فقد وجدوا اأن ال�شوء الأ�شفر يمنح الإن�شان 

اإح�شا�شا بالدفء، وال�شوء الأبي�س يريح العين ويمنح �شعورا بالبرودة. 
في  اأجــريــت  تجارب  على  بناء  جــاءت  قد  المعلومات  هــذه  واأكــثــر 
ورو�شيا.  وفرن�شا  واإنجلترا  وكندا  المتحدة  الوليات  في  كبرى  جامعات 
وفي �شياق هذا الأثر النف�شي تجدر الإ�شارة اإلى اأن اأ�شاليب التعذيب في 
�شجون النازيين الألمان ترتكز على العامل النف�شي فيما اأ�شموه بـ »�سجن 
طريق  عن  الأ�ــشــرى،  اأع�شاب  يحطم  �شخم  بناء  وهو  المجانين«)2( 

)*( جامعة جدة / كلية العلوم واآلداب بخليص.



شعرية الضوء وجتلياته في ديوان قطرات من ظمأ للشاعر غازي القصيبي
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ت�شليط اأ�شواء مختلفة في حجرات اأ�شكالها غريبة ُر�شمت على جدرانها 
�شور باألوان لمعة فاتحة، في�شاب الأ�شرى بانحطاط كامل في قواهم 

العقلية جراء التعر�س لهذه الأ�شواء.
مرتكزا  ت�شكل  ال�شوء  درا�شة  فاإن  الفني،  العمل  م�شتوى  على  اأما 
والإ�ــشــهــار،  والــمــ�ــشــرح،  ال�شينما  منها  عــديــدة  مــجــالت  فــي  اأ�شا�شيا 
والعمارة...، فال�شوء في هذه الأعمال ُيحّمل بدللت تعمل على تحريك 
بالمحفزات  يتعلق  ل  هنا  والأمــر  محددة،  فكرة  تجاه  الب�شري  ال�شلوك 
الطبيعية الخارجية لل�شوء، واإنما ي�شتند اإلى المخزون العقلي والنف�شي 

ب�شكل يتم توظيفه في التقنيات ال�شوئية الحديثة.
جاء هذا بناء على ا�شتخدام علماء النف�س تقنيات ال�شوء في التحليل 
النف�شي، للك�شف عن ال�شخ�شية فيما ُي�شمى بمقايي�س تحليل ال�شخ�شية، 
وهي اختبارات قادرة على الك�شف عن مكنونات النف�س، وفي مقدورها 

تحديد نوعية المزاج والطباع والميول. 
وهذه الأبحاث على جانب كبير من الأهمية بالن�شبة لتحليل العمل 
الإيحاءات  طريق  عن  الن�س  في  ال�شوئي  الرمز  اأبعاد  لمعرفة  الأدبي، 
فنية،  �شور  من  الن�س  في  يظهر  فيما  ال�شوء  يولدها  التي  النف�شية 
ت�شتثمر البعد الرمزي في المكون ال�شوئي الكامن في غروب ال�شم�س، 

وظالم الليل...
يتم  م�شامينها،  وك�شف  ال�شوئية  الم�شادر  هذه  تتبع  طريق  وعن 
الن�س، بحيث يمكن ترتيبها في  ت�شكيل �شعرية  اإلى دورها في  التعرف 
يت�شكل  دللية  وظائف  اإلى  تحيل  �شيميائية  اأبعاد  ذات  جمالية  منظومة 

منها الن�س ال�شعري.
على اأنه يجب اأن ينظر للخطاب »باعتباره كلية معنى، كما يجب اأن 
يكون من�شجما«)3(، بحيث يدرك المو�شوع من جميع الزوايا ويتقاطع مع 

اإح�شا�شات المتلقي المنتمية اإلى الإدراكين: الباطني، والخارجي.  
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اإن ما ترتكز عليه ال�شورة الفنية من قيم جمالية ذات �شلة مبا�شرة 
بعن�شر ال�شوء، وما تت�شمنه من دللت رمزية ت�شتوعب الأبعاد النف�شية 
ل للقارئ اأن يعد ورود الدال ال�شوئي بكثافة في  للتجربة ال�شعرية. تخوِّ
الن�س ال�شعري، ظاهرة فنية ت�شتحق النظر فيها بتاأمل ودرا�شتها بعمق، 

للك�شف عن اأثر الدال ال�شوئي في الخطاب ال�شعري.
وذلك لأن توظيف مفردات ال�شوء في الن�س ال�شعري ينتج ف�شاء 
حتى  البدائي  الإح�شا�س  منذ  الأب�شتمولوجي  الم�شار  يتجاوز  توتريا 
الدللي  البعد  هو  للمرئي،  اآخر  بعد  حينئذ  فيظهر  الإبالغية،  الإ�شارة 

الذي ت�شمح خ�شائ�س ال�شوء بتكوينه.
وعلى الرغم من اأن الفكرة التي تعتمد عن�شر ال�شوء عامال اأ�شا�شيا 
عن  البحث  ب�شرورة  تغرينا  اأنها  اإل  جديدة،  لي�شت  الن�س  تكوين  في 
جماليات اأخرى، تخ�شع ل�شروط تجان�س الظاهرتين: الطبيعية والنف�شية، 
وذلك وفق روؤية نقدية تعالج خ�شو�شية البنية ال�شوئية في ديوان )قطرات 

من ظماأ(، ذلك لأن قوام ال�شوء يختلف من ن�س اإلى اآخر.
وبناء على ذلك، تمَّ تق�سيم البحث اإلى اأربع مباحث: 

الأول:  يتناول حد ال�شوء ومحدداته.
الثاني: ال�شوء عالمة �شيميائية.

الثالث: تجليات ال�شوء في البناء والمعمار.
الرابع: تمثالت ال�شوء، واأثرها في الخطاب ال�شعري. 

والمالحظ من الناحية المنهجية اأن تق�شيمات البحث كلها ل تبتعد 
في  دورهــا  لها  جمالية  وظائف  ال�شوء  يحمل  حيث  ال�شوء،  دللــة  عن 
ال�شعرية،  للتجربة  الزمكانية  الأبعاد  وتاأطير  ال�شعرية،  ال�شورة  ت�شكيل 
بالإ�شافة اإلى دورها في ر�شم ال�شخ�شية، وت�شكيل الخطاب. ولكي نقدم 
وذلك  المالئمة،  ال�شعرية  بال�شواهد  المباحث  دعمنا  متكاملة  درا�شة 

حر�شا على توخي الو�شوح المنهجي في التطبيق والتحليل.  
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اأوال: ال�سوء: الحدود والمحددات:
لدرا�شة بنية ال�شوء في الن�س ال�شعري، ل بد من الرجوع اإلى اأ�شوله 
القديمة، لمعرفة تطور دللته المعرفية والجمالية، ومدى التزام الن�س 
ال�شعري اأو انزياحه عن الموروث. وفقا لذلك �شنعمد اإلى تعريف ال�شوء 
لغويا وعلميا، وذلك تمهيدا لدرا�شة �شعريةال�شوء في مدونة الدرا�شة، 

ومن ثم درا�شة المقومات النف�شية والفنية له.
تعريف ال�سوء لغويا:

وء: ال�شياء، وهو ما اأ�شاء لك، وجمعه اأ�شواء، وفي هذا  وء و ال�شُّ ال�شَّ
ڈ})4(،  ڎ  ڎ  ڌ  {ڌ  تعالى:  بقوله  الزجاج  ا�شت�شهد  المعنى 
ويمكن اأن يتعدى المعنى الح�شي اإلى معنى مجّرد يراد به  ال�شتنارة)5(، 
اأي الأخذ بالراأي والم�شورة، لما ورد في حديث علي، كرم اهلل وجهه: »ل 
ار..«)6( اأي ل تاأخذوا براأيهم. و�سياء ال�سيء: اإنارته  ت�شت�شيئوا ِبناِر الكفَّ
ُء ال�سخ�ص �سيئا«)7(: اأي اأْب�شره في ال�شوء وهو  وَّ واإ�شراقه، ُيقال: »َت�سَ

في الظالم.
والألفاظ الدالة على ال�شوء كثيرة منها)8(: البـَريق: وهو اللمعان، 
ناء:  ي�ص: وهو ال�شوء المتالألئ، والُبلجة: وهو �شوء ال�شبح، وال�سَّ والَب�سِ
وهو ال�شوء ال�شاطع ومنه قوله تعال: {مج جح مح جخ حخ})9(، 
عاع: وهو �شوء متفرق منت�شر، والنُّور: وهو من اأ�شماء اهلل الح�شنى،  ال�سُّ

والَومـِي�ص: وهو �شوء لمع.   
تعريف ال�سوء علمًيا:

التي  الطاقة  اأنه  على  النظر،  على  تاأثيره  حيث  من  ال�شوء  ف  يـُعرَّ
ال�شوء  اأن  وبما  مرئيا)10(.   عليها  ال�شاقط  الج�شم  اأو  تجعل م�شدرها 
ظاهرة فزيائية طبيعية، لها اأهميتها العظمى في الحياة، در�شها العلماء 

�شمن بحوثهم العلمية منذ القدم.
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االإ�سعاعية،  الــطــاقــة  مــن  »نـــوع  العلمي:  الم�شطلح  في  وال�شوء 
موجات  �سكل  على  الــهــواء  فــي  فت�سير  ال�سوء،  م�سادر  ت�سببها  التي 
التي  وهي  اأخــرى،  اأحيانا  متتابعة  ذرات  هيئة  وعلى  اأحيانا،  متعاقبة 
فه  ويعِرّ االألوان«)11(.  وتمييز  االأ�سياء  اإدراك  الب�سر من  تمكن حا�سة 
الح�شن بن الهيثم باأنه: »�سيء مادي ينعك�ص على االأج�سام الم�سقولة، 
وباأنه حرارة نارية تنبعث من االأج�سام الم�سيئة بذواتها كال�سم�ص اأو 
النار«)12(. وعلى هذا يـُعتبر ال�شوء نوًعـا من الطاقة الإ�شعاعية يقذفها 

الج�شم الم�شيء على دفعات متتالية.
ال�سوء في الموروث  ال�سعبي والديني  وعالقته بالمقومات النف�سية:

ال�شعبي  الموروث  عن  بعيدا  ال�شعر  في  ال�شوء  ندر�س  اأن  يمكن  ل 
والديني؛ فالنور منذ القدم يرمز اإلى الذات الإلهية. والمالئكة تلحقهم 
�شفة النور وكذلك الموؤمنين، واإذا انتقلنا من ال�شماء اإلى الأر�س نجد 
اأن النور هو �شفة الأنبياء، والنور بالعموم يعني النقاء والو�شوح والعلم، 

وعلى العك�س من ذلك الظالم فاإنه يعني الجهل وال�شالل.
ال�شوء  تاأليه م�شادر  على   القديمة جميعها  الح�شارات  تتفق  وتكاد 
من  مركبة  بهيئة  اأو  اأنثى  اإلــه  اأو  ذكــر  اإلــه  �شكل  في  مج�شدة  ال�شماوية، 
الإن�شان هي ح�شارة وادي  واأول ح�شارة عرفها  �شفات ب�شرية وحيوانية، 
الرافدين، اعتقد اأهلها اأن ال�شم�س اإله الحق والعدل وي�شمى )اأوتو(، واأما 
)اإناَنا()13(،  ال�شومريون  �شماه  والرعد،  الجود  اإله  عندهم   فهو  القمر، 
التي  الطبيعية  الظواهر  اأبرز  ال�شم�س من  كانت  النيل  وادي  وفي ح�شارة 
القمر  واأما  ا�شمه )َرع(،  اإلها ذكرا  النتباه، وكانت في نظرهم  ا�شترعت 
فهو  )خون�شو(  ومعناه الذي يجوب ال�شماء، وتج�شد اأ�شطورة )اوزويري�ص( 

ال�شراع بين اإله النور واإله  الظالم اأو اإله الخير واإله ال�شر)14(.
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)الهند  الأق�شى  ال�شرق  ح�شارة  في  والظالم  النور  مفهوم  اأمــا 
وال�شين واليابان( فقد مثلث ال�شم�س الإله الأول، ثم القمر، فالنار)15(. 
وذلك  المعبودات.  اأهــم  والنار  والزهرة  والقمر  ال�شم�س  كانت  هكذا 
ي�شير اإلى ت�شورات خا�شة تربط بين العقائد والموروث ال�شعبي، ب�شكل 
الذاكرة  يعزز  مما  وتطلعاتها،  القديمة  ال�شعوب  اآمال  يعك�س  اأ�شطوري 
ال�شمعية ويحولها اإلى اأدب م�شور)16(، فقد تحدثت بع�س الأ�شاطير عن 
ظواهر كونية مثل اأفعوان الظالم الذي ي�شرع ال�شم�س ويغرقها في مياه 
ابنها الإله، والذي  النازف من الإلهة الأم، وهي تلد  البحر، وعن الدم 

ينتج عنه ال�شوء الوردي عند طلوع الفجر)17(.
 هذه الأ�شاطير حيكت بلغة مجازية في الفن الت�شكيلي، وال�شعر، وفي 
غيرهما من الأعمال الفنية التي اتخذت من الأ�شطورة رمزا دال، بعد اأن 
كانت اأداة طق�شية وتعبيرات حقيقية، فا�شتحالت اأداة للمتعة والجمال)18(. 
ال�شوء   تجاه  قديمة  معرفية  خبرات  من  تحولت  اأنها  هذا  ومعنى 
 Carl( يونغ)19(  كارل  للنظرية  وفقا  الَجْمعي،  بالمخزون  ي�شمى  فيما 
Jung( وهو الذي يظهر في الأحالم والق�ش�س الخرافي، ويتم ا�شتثماره 

في اللغة ال�شعرية.
ول تخلو الأديان ال�شماوية من الرموز اللونية الموحية، فقد قابلت 
الظالم  اأن  وراأت  والنهار،  والليل  والظلمة  ال�شوء  بين  اليهودية  الديانة 
وجعل  الأوقــات،  لمعرفة  والنهار  الليل  جعل  اهلل  واأن  النور،  على  �شابق 
يرتبطان  والظالم  فالنور  ذلك  جانب  واإلى  لل�شماء)20(،  زينة  النجوم 
بمفاهيم معنوية تتمثل في العدالة والم�شاواة المقرونة بالنور، والخطيئة 

والموت في الظالم.  
واأما في القراآن الكريم، فقد غلب ا�شتعمال النور في معنى الهداية 
والإيمان، ويقابله الكفر والظالل المف�شي اإلى الظالم وهي دللة معنوية، 
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قال  حيث  الإلهية  بالذات  ترتبط  اأخرى  دللت  اإلى  ُي�شاف  اأن  ويمكن 
الحق، تبارك وتعالى، عن نف�شه {ہ ھ ھ ھھ...})21(. 

وال�شوء  النور  اعتبار  على  ال�شماوية  ــان  الأدي جميع  اتفقت  هكذا 
مظهرًا للطهارة وال�شالح والتقوي بتعبيرات ح�شية، اأو رمزية، اأو جمالية 
يعنيه  بما  القلوب  نور  اأو  وعال،  جال  بالخالق  المقترن  النور  اإلى  تحيل 
يالم�س  ما  اأول  ولعل  و�شاللها)22(.  النف�س  لظالم  المناق�س  الإيمان 
اأ�شماعنا و�شف النبي - �شلى اهلل عليه و�شلم - ل�شنته بقوله: »َتَرْكُتُكْم 
َهاِلٌك«)23(.  اإِاَلّ  َعْنَها  َيِزيُغ  ال  َكَنَهاِرَها  َلْيُلَها  اِء،  اْلَبْي�سَ الَمحّجُة  َعلَى 
هذا الو�شف المح�شو�س وا�شح ومقنع، في رمز البيا�س المقرون ب�شوء 

النهار، الذي يدل على الو�شوح التام. 
والحا�شل اأن ما يعنينا في هذا المقام، فل�شفة ال�شوء في الإ�شالم 
وما يوؤيدها من �شواهد القراآن الكريم والحديث ال�شريف، لأنها تتوافق 

تماما مع توظيف ال�شوء في مدونة الدرا�شة.
ال�سوء في  الفنون االإبداعية: القيمة الفنية والجمالية لل�سوء: 

ي�شكل  ال�شوء مادة خ�شبة للفن، اإذ يلعب دورا رئي�شا في �شياغة 
الفنون الت�شكيلية، خا�شة الر�شم والنحت والفن والعمارة، ويلعب الدور 
الفنون  تخلو  الفوتوغرافي، فال  والت�شوير  والم�شرح  ال�شينما  في  نف�شه 
الجميلة بجميع اأنواعها من تقنيات النور والظالم، التي تتجاوز معانيها 
اأخرى فل�شفية ورمزية، يتحقق من خاللها غايات  اإلى معان  المعجمية 

فنية منها)24(: 
1 - تحقيق التوازن: ويعني ذلك اإقامة التوازن في الم�شاحات البي�شاء 
اأو الرمادية الفاتحة في ال�شورة، والم�شاحات القاتمة اأو ال�شوداء. 

2 - تحقيق التاأثير الدرامي: من حيث الإح�شا�س بالحزن  والت�شاوؤم، اأو 
ة والبهجة. الفرح والخفَّ
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الإح�شا�س  لإثـــارة  وذلــك  الــفــراغــي:  بالعمق  االإحــ�ــســا�ــص  تحقيق   -  3
بالتج�شيم.

وكذلك الحال في الأدب، فاإن ال�شوء والظالم يتجاوزان مفهومهما 
الفنية  ال�شورة  تلعب  اأخرى،  واإيحاءات  دللت  اإلى  والعلمي  المعجمي 
فزيائية  دللت  من  يحمله  وما  ال�شوء  لينتقل  ت�شكيلها،  في  بارزا  دورا 
اإلى دللت فل�شفية جمالية، م�شكال قيمة فنية ترفد الن�س الأدبي بقيم 

تعبيرية عميقة.
فال�شاعر والقا�س والكاتب الم�شرحي ي�شتركون جميعا في التفاعل 
فيما  الفي�شل  هو  الأدبــي  ال�شكل  اختالف  اأن  اإل  الفنية،  التجارب  مع 
»عندما  فنحن  التلقي؛  عند  يح�شل  نف�شه  ــر  والأم منهم،  كل  يحققه 
ننظر اإلى �سورة اأو نقراأ ق�سيدة اأو ن�سغي اإلى مو�سيقى، ال نفعل �سيئا 
تنبه  وقد  اللوحات«)25(.  بهو  اإلــى  ذاهبون  ونحن  نعمله  عما  مختلفا 
كانت  ولربما  ال�شعر،  في  الب�شري  المدرك  اأهمية  اإلى  القدماء  نقادنا 
الن�سج، وجن�ص من  ال�سعر �سناعة، و�سرب من  »اإنما  الجاحظ  عبارة 

الت�سوير«)26( خير �شاهد على ذلك.
من اأجل ذلك نحت الدرا�شة منحى جماليا، بدرا�شة ظاهرة ال�شوء 
يوؤدي دورا  في ديوان )قطرات من ظماأ(، حيث وجدت مجال خ�شبا، 
في  المتمثل  البالغ  الأثر  اإلى  بالنظر  عميقة،  معان  اإلى  يف�شي  اإبداعيا 
القدرة على توليد دللت رمزية وروؤية خا�شة للعالم، يتحقق من خاللها 

تحليل الخطاب ال�شعري.
والظاهر من الدرا�شات الأدبية التي تناولت ال�شوء، اأّن له وظائف 
وجدانية، واجتماعية، وميثولوجيه رمزية، يكت�شبها من ال�شياق، فال�شوء 
البث  عملية  في  الفنان  ره  ُي�شخِّ الفنية،  ال�شورة  خوا�س  اأظهر  من 
والتبليغ، وهو الذي يوؤثر في روؤية المتلقي ويغير من مزاجه واأحا�شي�شه 
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تجاه العمل الفني )بما في ذلك الن�س ال�شعري(، ومن الموؤكد اأن ال�شوء 
في العمل الفني ينطوي على دللت خا�شة تنطلق من التراث الفل�شفي 
والجمالي المتجذر في الوعي الثقافي والديني، ولي�س اأدل على ذلك من 
م�شاعر الكاآبة والحزن التي تنتاب المتلقي حينما يقراأ ن�شا، تنت�شر في 
اأو القمر الذي يحيل غالبا  الألفاظ الدالة على الظالم وغياب ال�شم�س 
اإلى الغياب والفقد، واأما ح�شور ال�شوء، فيعبر عن الدفء والأمان لأن 
مي�شم الأ�شواء غني بدللت التفاوؤل، وكل ذلك يتم با�شتدعاء المفاهيم 
للن�س،  العام  بال�شياق  ربطه  خالل  من  المتلقي  ذهن  في  تكونت  التي 

فال�شياق وحده هو الذي يحدد وظيفة الدال ال�شوئي وفاعليته. 
ال�سوء عالمة �سيميائية:

التدليل  ا�شتراتيجيات  اأثر  اإبراز  في  المبحث  هذا  منهجية  تتحدد 
اأنظمة  ُجل  ي  يغطِّ ب�شكل  ال�شيميائية،  المقاربة  في  والإقناع  والتوا�شل 
التدليل الممكنة، وذلك يجري وفق ا�شتراتيجية محددة من التفاعالت، 
التي ت�شتوعب اأية قراءة نقدية تتمتع بموؤهالت ل�شانية تتكئ على �شيمياء 
اللغوية  للعالمة  روؤيتها  في   )CH.S.Peirce( بور�س(  �شاندرز  )�شارل 
على  يحيل  »مــاثــول  المعروف  مثلثه  �شمن  ُعـرفية  عالمة  بو�شفها 
الن�شاط  اأي  ال�شميوز،  عليه  يطلق  ما  وهو  موؤول«)27(.  عبر  مو�سوع 

الترميزي، الذي يقود اإلى اإنتاج الدللة وتداولها.
ال�شعري،  الن�س  لعالم  لولوج  منها  بد  ل  المنهجية  المقاربة  هذه 
البحث  مهمة  تتموقع  هنا  من  ال�شوئي،  الــدال  ا�شتغال  اآلية  ولمعرفة 
)الكتابة،  الب�شرية  التمثيالت  ودرا�شة  ال�شيميول�شانية،  المقاربة  بين 

والف�شاء والمعمار(.
والأمر يتطلب ا�شتخال�س العالقات التي تحقق الن�شجام التام بين 
عنا�شر الن�س في م�شتوى اللغة باعتبارها المحرك الأول والأ�شا�س في 
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توزيع الدال الحامل للمعنى ال�شوئي في الن�س، بالإ�شافة اإلى ا�شتثمار 
الم�شتوى الب�شري، في اإطار عام و�شامل لجميع اأ�شكال الكتابة )لفظية 
ما  »كل  باأنها  الكتابة  يحدد  الذي  دريــدا؛  لمفهوم  وفقا  لفظية(  وغير 
تتعلق  اأ�شئلة  يثير  الذي  الأمر  ال«)28(.  اأم  حرفا  اأكــان  �سواء  �سيئا  خـَطَّ 
بتعريف الدال ال�شوئي، وطريقة اإدراكه، وم�شتويات ا�شتغاله وتفاعله مع 

العالمات الأخرى. 
اأو  ال�شمعي  الحامل  وهو  الدال  م�شتوى  ال�شتغال على  عادة يحدث 
و�شعية  من  اأكثر  في  للتحرك  فر�شة  لدينا  تكون  هنا  ومن  الب�شري، 
تداولية،  �شيرورة  يحدث  مما  للعالمة،  الثالثي  المكون  على  لال�شتغال 
الثقافية  الم�شتويات  جميع  في  وال�شياق  والقارئ  الن�س  على  منفتحة 
والجتماعية والنف�شية، اأي ال�شتغال على المكون الثالثي لعملية الت�شال 
)باث، ر�شالة، متلقي( وهو ما يتفق وحالة التدليل بحيث يكون المعنى 

والت�شال الرهانين الأ�شا�شيين للمقاربة. 
العنوان عتبة �سوئية:

يتخذ العنوان )قطرات من ظماأ( ملفوظا ق�شيرا، يتكون من جملة 
ا�شمية خبر لمبتداأ محذوف، وفي الإخبار عن قطرات بالتنكير وب�شيغة 
الكثرة  قوامه  مفاجئ،  وانــزيــاح  وا�شحة  مفارقة  اإلــى  اإ�ــشــارة  الجمع 
للتبعي�س،  الجر)من(  حرف  اأن  كما  القطرات،  تجمع  من  المتراكمة 

ليقوي المعنى ويعلن اأن القطرات الواردة هي غي�س من في�س. 
فالظماأ مقابل لالرتواء، والغربة مالزمة للظماأ، وهما هنا ا�شتياق 
وحنين وم�شاعر طبيعية تالزم المغترب، وبذلك يتحول هذا الظماأ اإلى 
اإلى  الحنين  واأخــذه  الذاكرة  هيجته  كلما  ال�شعر،  في  تن�شاب  قطرات 

الوطن والأهل. 
الظماأ، هي  منها هذا  يت�شكل  التي  ال�شعرية  ال�شورة  اأن  والحا�شل 
رة، ل ارتواء فيها، لأنها من ظماأ الغربة وفي�س  قطرات �شاحبة مت�شحِّ
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الذاكرة المحرومة، ومع ذلك يح�شر الماء - في الديوان - بكثافة عالية، 
وفي اأو�شع م�شطحاته الم�شكونة بهدير البحر وجبروته الم�شحوب بالغرق 
وال�شياع، الذي ت�شب فيه دموع الحرمان والخوف والقلق، هكذا جاءت 
م�شاعر الغربة م�شحوبة بالغرق وال�شياع الذي يبثه  انطفاء ال�شوء في 

جنبات الديوان.
واأما هذا التعط�س  للما�شي، ف�شببه الحيرة، لأنه يحيل اإلى الذاكرة 
المرتدة للما�شي، والمرهونة ب�شكون الليل، فهو المحر�س لهذا ال�شوق، 
والمحرك لالتياع. ومن ثم  ياأتي الت�شاوؤل مقرونا بالتعجب والتح�شر في 
ق�شيدة ) قطرات من ظماأ()29( لتاأخذ هذه الق�شيدة م�شمى الديوان 
نف�شه، فتكون مراآة له، والوقت نف�شه تت�شدر الديوان، محيلة اإلى الثيمة 
المتجدد  والقلق  الخوف  بم�شاعر  المقرونة  الغربة  فيه، وهي  المركزية 

عبر الليل، وهو ما يعبر عن ذلك بقوله)30(: 
ن�سوتي !  ما اأوح�ص  الليل وقد / غربت عيناك عن ليلي الطويل 

الأن�شب  التنكير هي  �شيغة  لأن  نكرة،  �شيغة  في  الظماأ  ولهذا جاء 
الليل  واأما  بالذاكرة،  المرهونة  الظالم،  في  الممتدة  العا�شق  لأحــزان 
النهار  خالف  والظالم،   فالليل  ال�شعراء،  على  ب�شطوته  المعروف  فهو 
عن  ي�شغل  الذي  الأمــر  و�شجيج،  �شخب  من  ي�شحبهما  وما  والإ�شراق 

التفكير، ومن ثم ياأتي �شكون الليل محر�شا للذاكرة وملهبا للظماأ.  
بالفراق  مرهون  الــديــوان  في  الظماأ  دللت  تكاثف  اأن  والحا�شل 
والخوف والليل والظالم والغربة. فالأ�شواق مكبوتة في �شوء النهار لكن 
يولد  الحيرة  في  وغرقها  النف�س  ــوار  اأن وانطفاء  يحررها،  الليل  ظالم 
�شبابية يوؤازرها الم�شهد المج�شد لهذا النطفاء في قوله: »ذهل البدر..«.
اأي غاب وغرب. فما الذي اأذهله؟ . ونقاط الحذف هنا ت�شير اإلى 
فراغات، يمكن اأن يمالأها القارئ لتتج�شد له �شورة البدر مفقودا، بكل 



شعرية الضوء وجتلياته في ديوان قطرات من ظمأ للشاعر غازي القصيبي

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

166

جـــــذور

للحالة  تبعا  الطبيعة  على  واإ�شقاطات  نف�شية  اإيــحــاءات  من  تحمله  ما 
النف�شية، ولذا تراه بعدها يقول)31(:

ال�سئيل«،  بالنجم  ت�ستنجد  وعــادت نظرتي منه/   البدر..  »ذهل 
وهي ت�شتـنج بالنجم، لكنها ل تحل محله اأو تغني عنه. 

على اأن غياب البدر، وال�شتنجاد بالنجم ال�شئيل هنا عالمة دالة، 
فالأ�شواق حررها الظالم الذي ت�شكل في فعل له ردة فعل هي الحيرة من 
تراكم قطرات يجمعها كاأ�س فارغ من كل �شيء اإل من الظماأ. وفي ذلك 
يقول)32(: »وبكاأ�سي قطرات رق�ست / في الزوايا .. قطرات من ظما«.
من  يتحرك  والليل  دمــه  في  ت�شكن  والأحـــزان  الظالم  اأن  لنعرف 
داخله، وغياب البدر عن دهاليز النف�س في العالم الداخلي، وكل ما في 
الديوان قطرات راق�شة متاأرجحة في هذا الكاأ�س الفارغ مقدار الفراغ 

والفجوة التي اأحدثتها الغربة في نف�شه. 
ولذلك فالن�شوة التي يخاطبها في مطلع الق�شيدة، هي ن�شوة ال�شعور 
بالحرمان، التي تعتريه في لحظات خلوته. ولم ي�شكب منها اإل قطرات 
اأنه ظامئ  اإل  كاأ�شه  فراغ  ومع  �شكره وغيبته،  �شالت في لحظات  قليلة، 

يتطلع الى الرتواء. 
فلمن  فعال؟  محددة  غير  لمحبوبة  موجه  هنا  الخطاب  عموم  اإن 
يوجه النداء حين يقول: »ن�شوتي« وهو نداء باأداة نداء محذوفة يت�شدر 
ثالثة اأبيات من الق�شيدة. اأما المنادى، فهو غير محدد، قد تكون اأر�س 
الوطن، اأو العروبة اأو الأهل والأ�شحاب اأو غير ذلك...  هذا ما يمكن اأن 
ع بعبارات اللوعة والحرمان في الديوان،  ُتف�شح عنه فل�شفة الحب المت�شبِّ

وما يمكن اأن تثيره من م�شاعر لدى المتلقي. 
تجليات ال�سوء وطرائق ا�ستغاله في الديوان:

في الديوان ثالث وع�شرون ق�شيدة، كل ق�شيدة منها تت�شدرها عتبة 
دالة، وتتميز الق�شيدة الأولى باأنها  تحيل اإلى عنوان الديوان نف�شه. اإلى 
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جانب ذلك كل ق�شيدة موؤرخة بالعام الهجري والميالدي، لكن طريقة 
الترتيب ل تراعي الت�شل�شل الزمني، فالترتيب يرجع لمو�شوع الق�شيدة، 
وعالقته بعتبة العنوان،  ويمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول الآتي:   

يحتل ال�شوء م�شاحة لي�شت بالقليلة، ويحيل اإلى دللت ثرة ومتنوعة، 
وعند متابعة انبثاق الدال ال�شوئي في الديوان نجده قد بلغ مائة وواحدًا 

)101(، تتوزع مفرداته على النحو الآتي:

وبدرا�شة اأبعاد الكثافة ال�شوئية في الجدول ال�شابق، نالحظ اأن:
• الألفاظ الدالة على ال�شوء �شراحة اأو الم�شيئة بذاتها تتمثل في:

1 - ال�شم�س. 
2 - القمر. 

3 - النجوم.
• الألفاظ  الدالة على ظواهر طبيعية مرتبطة بال�شوء  تتمثل في:
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1 - النهار  ونوره وظالله. 
2 - الليل وظلمته  واأ�شواقه. 

3 - ال�شراب وعتمته ومتاهاته.
4 - النار والحتراق بالغربة والفراق. 

5 - النور واللمعان والبريق الم�شاحب لالأحالم. 
اأن عدد  • في مقابل هذه الكثافة نالحظ هيمنة الليل والظالم ، ذلك 
مرات ورود كل لفظ دون الع�شرة، با�شتثناء الألفاظ الدالة على الليل 

والظالم، وهذه البنية يمكن اأن ن�شت�شف منها عدة دللت اأولها: 
اأن  نجد  ولذلك  والأ�ــشــواق،  للع�شق  الحا�شن  هو  بظلمته  الليل  اأن   -  1
فالليل  ال�شاعر،  لدى  كثيرا  ي�شتغرق  ل  النهار،  زمن  عن  الحديث 

وحده هو محرك الأ�شواق، ومحر�س الذاكرة على ال�شترجاع. 
2 - غياب ال�شوء يهيئ جوا نف�شيا، للعا�شق الذي ياأ�شره  �شكون الليل بما 
فيه من ظالم ونجوم ت�شيء ال�شماء، فيخلق جوا �شاعريا وفر�شة 

منا�شبة للقاء.
وعــذاب  الذكريات،  وتاأجج  والقلق،  الخوف  هي  الغالبة   الحالة   -  3

الحرمان والفراق.
الداللة االأولى: يمكن اأن نمثل لها من ق�شيدة )عيناك()33(. 

»ومع الليل يرتقي بي اإلى عينيِك / �ســـوق تــهتّز مـــنه العــــروُق/ 
فاأرى الليل مقلًة حّفها ال�سحر../ وجـفًنا يريـــُق لــي مــا يـريـُق« �شكون 
الوقت  وهو  الغياب.  لوعة  من  يخفف  الذي  والتخيل  للحلم  يهيئ  الليل 

المنا�شب للتاأمل.
واأما الداللة الثانية: فنجد لها �شدى في ق�شيدة )اإ�شرار()34(، 
ففي الليل وخلف الأ�شتار، يكون اللقاء وتحت ُجنح الظالم ترتوي الأ�شواق 

الحبي�شة، هذا ما يظهر في قوله: 
»اللـيل يـدعــونــا اإلــى �ســكرٍة / مجنونٍة.. ترع�ص منها الِدمـا«    
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اأما الحالة الثالثة واالأخيرة، وهي الغالبة، حيث تالزم الليل م�شاعر 
الخوف والقلق وال�شياع، كما في ق�شيدة )اأغنية قبل الرحيل( )35(. 

»اأنـا فـي قفـر حياتـي �سـائـٌع/ �سار في الركب بخطٍو ُمجهٍد/ 
لّفني الليل .. فما اأدري وقْد / وئــد النـور بمــاذا اأهتـــدي«

اأن  اإل  لل�شوء،  الكثيف  والظهور  الــدللت،  تعدد  من  الرغم  وعلى 
م�شاعر الحزن وال�شعف هي ال�شمة الغالبة على الديوان، حيث تخ�شع 
جدلية  عالقة  �شمن  المكان،  وقهر  الزمان  ل�شطوة  الإن�شانية  الطبيعة 

يمكن اأن نو�شحها فيما يلي: 
اأوال: عالقة ال�سخ�سية بالزمان: 

ال�شعف والنك�شار اأمام الزمن اأمر طبيعي، فالزمن هو الم�شوؤول عن 
الفراق، واأمامه يبدو الإن�شان �شعيفا غير قادر على فعل �شيء، فاليبقى له 
�شوى الذكرى، ليخرج ما يختلج في نف�شه من همٍّ و�َشجن. وبما اأن اأحداث 
هذه  ي�شتعير  الزمن  فــاإن  الزمن،  اإطــار  في  تحدث  واألــم  لذة  من  الحياة 
المعاني لنف�شه)36(، فيتداخل النور والظالم ومرادفاتهما كعنا�شر رئي�شة 
في ت�شكيل �شورة الزمن، ف�شروق ال�شم�س وغروبها وظهور القمر في منازله 
وما ينتج عن ذلك من النور اأو غيابه وما ينتج عنه من ظالم كلها ظواهر 
زمنية تتلون بتجربة الإن�شان، فتطول وتق�شر ح�شب الحالة النف�شية، يمكن 

اأن نتابع هذا التداخل في ق�شيدة )قطرات من ظماأ()37(: 
الطويل/  ليلي  عــن  عيناك  /غــربــت  وقــد  اللـيل  اأوحـ�ص  مــا   »ن�سوتي 

وطــوى االأفـق ظـالٌم تـرتـوي
دمعـة   / الــروؤى  تـرتـد  عـينـي  وعلـى  الثقيل/  بال�سمت  اأ�سـواقـي  فيـه 

تذكر اأفـراح االأ�سـيــل«
تتبدل،  فالم�شاعر  في ح�شورها  واأما  الحبيبة  في حال غياب  هذا 
والليل يق�شر، لأن الزمن في حالة الفرح يجعل الفعل الذاتي يت�شارع مع 
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الزمن، فيقترن بالنور وفق العامل النف�شي المالزم لح�شور الحبيبة في 
ق�شيدة )بال موعد()38(. 

»وعند الم�ساْء / راأيتك في موكٍب من جماْل/ واأب�سرُت في زرقة المقلتين 
ُنجوًما ُتغني على موجـتيـن«  

والحديث عن �شطوة الزمن وفعله في �شعر الديوان قد يطول، ليطال 
نواحي عديدة هامة، ولعل اأبرزها الحديث عن القلق الوجودي، مما ينم 
عن اإيغال في ف�شاء الزمن، لكن المقام هنا ل يت�شع للحديث عن الزمن 

خارج اإطار دللة ال�شوء.
ثانيا: عالقة ال�سخ�سية بالمكان:

بالن�شبة لالإن�شان يعني المكان اأ�شياء متعددة، فهو الماأوى والنتماء 
وم�شرح الأحداث، فعالقته بالإن�شان متجذرة يتاأثر به ويوؤثر فيه، غير اأن 
ما يهمنا من درا�شة المكان في هذا المقام، هو خلفيته الفنية وت�شكيله 
النف�شي المترتب عليه من خالل عالقته بمفهومي النور والظالم، اللذين 

هما محور الدرا�شة، واأداتها في النقد والتحليل.
ويتج�شد ذلك في عالقة زمكانية ت�شويرية تحر�س فاعلية الم�شاهد 
ويحدد عدة  للف�شاء،  التق�شيمي  التنظيم  ي�شاهم في  فال�شوء  الح�شية، 
القيم  اأنــواع  نوعا من  تعين  واحدة منها  المورفولوجيات، كل  اأنــواع من 

ونمطا من النت�شار القيمي للعالم المرئي)39(.
المعطيات  اإلى  ت�شير  لل�شوء  الرئي�شة  الخ�شائ�س  اأن  والمالحظ 
الح�شية،  الم�شاهد  فاعلية  يحر�س  مما  الن�س   في  والمكانية  الزمانية 
مجازي،  نوع  من  تعبيرية  قيمة   يحدد  عدمه  اأو  ال�شوء  وجود  اأن  ذلك 
حيث تمثل العالقة بين الدوال المظلمة اأو الم�شيئة ات�شال بين الذات 
الخطاب،  ت�شكيل  في  الفني  اأثــره  له  خا�شا  اإيقاعا  محدثة  ومحيطها، 
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في  اأثر  له  وهذا  منه،  وتت�شكل  المكان  ت�شكل  للكلمة  ال�شوئية  فالطاقة 
دللة  الــديــوان،  في  بالمكان  يرتبط  ما  واأكثر  التلقي.  دينامية  توجيه 
ال�شواد المرتبط بليل المحبين، وبكل ما يعتريه من هموم وهواج�س، وما 

يتولد عنه من اأحا�شي�س الفقد والعناء والبعد والفراق. 
يمكن اأن نالحظ ذلك في ق�شيدة )قطرات من ظماأ(، حيث يرتبط 
الظالم بالليل ويمتزج داخل التجربة بالخوف والفراق وال�شياع، فت�شيع 

معالم المكان حينما يقول)40(:
»غدا الرحيل / واأقّلب الطرف الكئيب / فال اأرى غير الظالم/ يمتد 
�سمت  يجتاحها  النخيل/  حتى   / ال�سفاف  على  الرهيب  كالوح�ص 
ثقيل/ ال�ساطئ الو�ساء فارقه القمر/ غارت من االأفق النجوم/ نامت 

زوارقه وغاب ال�سامرون/ تركوه نهًبا للوجوم«
في الأبيات ال�شابقة يلعب غياب ال�شوء دورا بارزا في ت�شكيل �شورة 
المكان، وتظهر اأهميته في الرتباط المعنوي، في الإح�شا�س بالمكان وما 
ق�شيدة  من  التالية  الأبيات  في  يظهر  والعك�س  معان.  من  عليه  ي�شتمل 

)بعد الرحيل()41(: 
»وم�سيت في �سحراء قاحلة/ ال�سخر فيها يح�سن ال�سخرا/ الرمل 
منتثر على �سفتي/ وال�سم�ص تمطر جبهتي جمرا/ وعلى عيوني ياأ�ص 

قافلة/ ظمئت فكادت ت�سرب القفرا«
وين�شئ المكان في الق�شيدتين كلتيهما، عالقة طاردة؛ فهو مكان 
معاد، مرتبط بم�شامين نف�شية، لها دورها في ت�شكيل ال�شورة ال�شعرية. 
والمكان المت�شحر في ال�شورة، هو مكان نف�شي، لل�شوء دور في ت�شكيله، 
لكن �شوء ال�شم�س هنا يلهب الم�شاعر قبل اأن يلهب المكان وما يحيط به.
هذه ال�شورة المغرقة في الوح�شة، ل تنك�شف اإل لمن تكالبت عليه 
عوامل الوحدة، ووح�شة المكان، وجفاف الم�شاعر، حتى يب�شت اأعماقه، 
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وهو يتطلع اإلى �شقيا �شادقة في زمن الغربة والجفوة. لعله من الطبيعي 
التي  الفنية هي  الذاكرة  لكن  الغربة،  في  الحب  اإلى  الإن�شان  يفتقر  اأن 

تحميه من الت�شحر.
كل ذلك يتج�شد في مفارقة لغوية وا�شحة بح�شور الفعل التوا�شلي 
والموت  بالجمود  مقرونا  جاء  الق�شيدة،  في  ح�شوره  لكن  )يح�شن(، 
المحيط بال�شخور المتراكمة، هكذا تتجلى لنا ال�شورة ال�شعرية معبرة 
عن ق�شوة المكان حين ي�شير المرء  في ال�شحراء وال�شم�س م�شلطة على 
راأ�شه، والرمل منثور على �شفتيه. اإن ا�شتمرار هذا الحال يولد م�شاعر 
بقايا  لهاث وبحث م�شن عن  اإلى حالة  تتحول  التي �شرعان ما  الياأ�س، 
قطرات جّفت وغارت في الأعماق بفعل حرارة ال�شم�س الملتهبة، اأو بفعل 

حرارة الفراق وجفاف الم�شاعر.
هكذا يتنقل القارئ بين ال�شياع والخوف والقلق الم�شاحب للظالم، 
هو  وال�شياع  الغربة  اإح�شا�س  ليظل  للنهار،  المالزم  والحرمان  والظماأ 

�س على البوح والتنفي�س.  المحرِّ
العميق  الإح�شا�س  طبيعة  فيها  يظهر  كثيرة،  مكانية  مواقف  ثمة 
فاإن  ال�شوئي،  بالدال  وعالقته  المكان  عن  حديثنا  جهة  ومن  بالمكان، 
لهذه المواقف تف�شيرات مختلفة. نعرف اأن الغتراب عامل اأ�شا�شي في 
النفتاح على ثقافة الآخر، وال�شاعر في فترة تواجده في اأمريكا، اطلع 
لديه  الروؤية  ات�شاع  فاإن  ولذلك  بهم،  الخا�شة  وال�شلوكات  العادات  على 

اأ�شهم بدور خا�س في تكوين فل�شفة الحب المتجذرة في الديوان. 
ال�شرق  بين  المــوازنة،  في  الوقـوع  تفـادي  ي�شتطيع  ل  تراه  ولذلك 
والغرب في اأكــثر مــــن ق�شيدة، فعـــبر جدلية ) النور / الظالم( ير�شم 
العتراف  لأن  التام،  الو�شوح  ال�شرقي، حيث  الحب  فل�شفة  ال�شاعر  لنا 

بالحب ل يكون اإل بعد الزواج، يقول في ق�شيدة )في �شرقنا()42(:
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في �سرقنا ال ُيكرُم الحب وال يهاُن  / ال ُيمـدح ... وال ُيـذم 
اإذا  لكنه يعي�ص في الظالم/ في �سرقنا ال يعرف الحب ال�سياء / اإال 

باركه دق الطبول
وفي مقابل ذلك تتج�شد فل�شفة الحب في الغرب من خالل ق�شيدة 
له،  يروق  ل  القيود،  كل  من  المتحرر  الحب  ذلك  اأنجل�س()43(،  )لو�س 
الذين  الفتيان  وعــن  اأنـــوار،  بال  وفجر  فجر،  بال  ليل  عن  يكتب  فتراه 
والهم�شات،  الحب  غير  الليل  في  فما  بالفتيات،  الليل  �شكون  يجمعهم 
ولكنه مع يعتريه عن م�شاعر الغتراب راح يعري المكان ويف�شح اأ�شراره، 
محيال اإلى الفارق الكبير، والهوة الف�شيحة بين ال�شرق والغرب، يقول في 

ق�شيدة )لو�س اأنجل�س()44(: 
عن  �ساأكتب   / البلـــهاء   .. المــغــرورة   / عمالقتي  يــا  عنك  »�ساأكتب 
�سبابك ..عن/ �سرور دربك ال�ســــوداء«، وعند قراءة الق�شيدة ال�شابقة، 
المكان  بنوع  ع�شوي  ارتباط  لها  والظالم  النور  �شورة  اأن  لنا  يظهر 
ووظيفته، لأنها تف�شر الأ�شياء وت�شنفها من خالل التدرج في م�شتويات 
الأ�شياء  باأ�شكال  المتلقي  فيح�س  بالظالم،  وعالقتيهما  والظل،  ال�شوء 

و�شورها ومدى فعاليتها الح�شية والمعنوية والجمالية.
تو�شيحيا  اأو  تف�شيريا  عامال  ال�شورة  في  الإ�ــشــاءة  وجــود  ولي�س 
فح�شب، بل اإنها جزء مهم من تعبيرية ال�شورة ودللة الأ�شياء الداخلة 
المكان  يدعم  الإ�شاءة  توظيف  لأن  ولك  الأ�شياء،  وم�شتويات هذه  فيها 
النف�شي  البعد  يظهر  كذلك  وعنا�شره،  بــاأنــواعــه  الإح�شا�س  ويعمق 

لل�شخ�شية في تعاملها مع المكان. 
تمثالت ال�سوء في الديوان، واأثرها في ت�سكيل الخطاب ال�سعري: 

والنت�شار،  التداخل،  منها:  بها  يمتاز  عديدة  خ�شائ�س  لل�شوء 
والنعكا�س، والنك�شار...، لكن ال�شكل ال�شيميائي لل�شوء داخل الن�س، 
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غير  تمف�شالت  يت�شمن  بــل  الطبيعي،  العالم  فــي  ــراه  ن عما  ليتولد 
فزيائية، تخلقها فاعلية الإدراك الح�شي المرتبط بال�شعور، ولذلك ت�شعى 
الدرا�شة اإلى تق�شي حالت ال�شوء التي تتحكم في عوالم الخطاب، هذه 
على  نقف  تتبعها  طريق  عن  لفظية،  عالمات  ت�شكل  اأن  يمكن  الحالت 
تمثالت ال�شوء في الديوان، لبيان مدى تاأثيرها في الخطاب، معتمدين 
والتي يمكن درا�شتها على  لل�شوء،  في ذلك على الخ�شائ�س الطبيعية 

النحو التالي:
1 - البريــــــــق:

البريق في اللغة)45(: هو م�شدر من الفعل ) َبَرق(، حكى الأ�شمعي: 
بـَرق  يقال  وتالألوؤه.  لمعانه  ال�شيء:  وبريق  لمـَعت،  اأي  ماء«  ال�سَّ »برقت 
داِخــٍل  »ِلُكلِّ  عنه  اهلل  ر�شي  عبا�س  اأبــن  حديث  في  و  به،  لألأ  الب�شر: 
برقة«)46( اأي ده�شة، كما يقال: »َبرق ُفالن ِبعَينيه« اإذا لألأ بهما من �شدة 

النظر، ومنه قول ال�شاعر: 
وطـَفْت ِبَعينيها تَبِريـًقا        َنحو االأِمير  َتْبتغي َتطِليًقا 

واأما البريق علميا، فهو »�سدة مرتبطة بم�سدر ال�سوء«)47(، يمكن 
تاأويلها في الن�س ال�شعري كتوجه تدريجي يقوم على �شراع رئي�س بين 
الظلمة والنور، ويوؤدي هذا الطرح اإلى انبثاق ال�شيء الم�شاء، حيث ينجم 
ال�شوء هنا عن ردة فعل نوعية ي�شعر بها الرائي تجاه  ال�شيء الم�شاء، 

الذي ي�شح تاأويله بالنظر اإلى عالقته بال�شياق. 
واإذا �شلطنا ال�شوء على م�شادر البريق التي ت�شكلت في الديوان، 
نجد اأنه ي�شيطر على الحقل المرئي بكامله، محيال اإلى مالمح المحبوبة، 

وهي ثيمة مركزية في الخطاب.
التوترية   التعديالت  بف�شل  التفاعل  هذا  كنه  اإلى  التو�شل  ويمكننا 
لكن  خا�شة،  ب�شفة  المحبوبة  وجه  اإلى  بالنظر   المكانية  والديناميات 
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نقطة  ال�شاطع على  النور  يحيل  واإنما  الظالم،  الكنه ل يحدث في  هذا 
عمياء تتكثف فيها �شدة ال�شوء، وقد ورد ذلك في مو�شعين: 

المحبوبة،  ابت�شمت  اإذا  يلمع  واأنــه  وال�شياء  بالح�شن  الثغر  و�شف   -  1
والمراد �شفة الب�شر والطالقة، ويمكن اأن نمثل لذلك بقوله)48(: 

»فاأوم�ص ثغرك عن ب�سمتين«
2 - و�شف  العينين: 

والأهم على م�شتوى  الأول،  ال�شوء  العينان هما م�شدر  تكون  تكاد 
يهيم  ما  واأكثر  العيون،  ببريق  مغرم  عامة  ب�شفة  فال�شاعر  الخطاب، 
بها،  حين تبادله المحبوبة النظرة، فيحل البدر في عينيها فتنعك�س منه 

اأ�شواء، تجلب له الراحة النف�شية وال�شعادة، و في ذلك يقول:
الم�سوق/  الــهــوى.. وغــ�ــّص  فــرد  الــقــلــب/  »حــدثــنــي عيانك عــن خفة 

واأطلت علي من عالم البدر 
طيوف  ... وداعبتني بروق«)49(

البرق في الأ�شا�س ظاهرة طبيعية تمنحنا �شوء يخترق الظلمات، وياأذن 
بنزول المطر، فهو م�شدر للخير والعطاء، فكاأن البرق في عينيها اإذن كناية 
تنطلق من  البرق �شفة معنوية  يكون قد منح  وبذلك  والأمــان،  الدفء  عن 

عيني الحبيبة، والمعروف اأن البرق يخطف الأب�شار ويمتلك الم�شاهد.
اإلى انزياح للمعنى  والمقطع ال�شابق من ق�شيدة )عيناك(، يحيل 
عن طريق ال�شتعارة، في الأفعال )حدثني /  اأطلت / داعبتني(. هذه 
حالة  �شمن  ورديــة،  اأحالم  اإلى  ليجنح  القارئ،  مخيلة  تحر�س  ال�شور 
و  باقية.  ولي�شت  انتهت  الأفعال، وهي حالة   بزمن هذه  زمنية مرهونة 

يت�شح ذلك جليا في الق�شيدة نف�شها حين يقول:
»وجفتني عيناك فاختنق اللحن .. / ومات ال�سدى .. وغاب البريق«)50(
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هذا ما يح�شل حينما تحرمه النظرة، اأي عندما ل تبادله النظر، 
فاإن الحالة النف�شية لل�شاعر تتبدل، بغياب ال�شوء ال�شادر من عينيها. 
وهي �شور مقابلة لح�شور ال�شوء في حال التوا�شل الب�شري، وفي كلتا 
الحالتين تكون العين هي م�شدر )ح�شور/ غياب( ال�شوء، ولذلك ي�شعى 

اإلى تاأكيد ذلك  في البيت التالي:
»ويقول الرفاق اإن بعينيك / �سماء يطفو عليها ال�سروق«

يختم  نــراه  ولذلك  و�شفها،  عن  ال�شعر  يعجز  مفاتن  العينين  في 
الق�شيدة ب�شيغة نداء، غر�شه التعجب من مفاتن عينيها، فيقول:

»يا لعينيك! في مفاتن عينيك / تعاني االأهواء ما ال تطيق«
المحب  فيظل  والإعجاب،  ال�شوق  م�شاعر  العين  بريق  يذكي  هكذا 
بالحب،  الإح�شا�س  بداية  هي  وهذه  دائم،  و�شرود  وا�شع  فلك  في  يهيم 
ق�شيدة  عــنــوان  جــاء  ولــذلــك  كبيرا،  دورا  فيها  النظرة  تلعب  والــتــي 
)عيناك(عتبة دالة على الم�شدر الذي ي�شع منه ال�شوء في الديوان وهو 
جمال العيون وتالألوؤ النظرة، محدثة توا�شاًل روحيًا عبر عنه في مطلع 

الق�شيدة بقوله: 
»ملء روحي هذا ال�سفاء العميق/ يا عيـونـا مـن �سـحرهـا ال اأفيق/ يا 

بـحـارا اأهـيـم وحــدي فيـها/ ودليلي في االأفق نجم �سحيق«
والإعجاب  الحب  نظرة  لأن  مق�شودة،  غير  نكرة  هنا  والمنادى 
الآخــر،  الطرف  من  تجاوبا  وجــدت  اإذا  ثم  ومــن  �شدفة،  تاأتي  الأولــى 

ترجمت �شمن لغة خا�شة هي لغة العيون، يقول: 
اأدعــي اأن فــي عيــونك دنيا / لي وحدي فيها الربيع الوريق

الإعجاب الأول يخلق حالة تاأمل �شامت، لياأتي دور العين هنا لأنها 
تف�شح الم�شاعر، وتقول ما ل يقوله الل�شان مت�شلة بالقلب مبا�شرة.

وهكذا يظهر لنا من خالل تتبع اإيحاءات البريق اأن اختزال الم�شاعر 
�شمن اأطر �شوئية وا�شحة ومتدرجة في ال�شدة والتوهج، يف�شح المجال 
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للمتلقي كي يبني ن�شه المحايث من خالل القب�س على الدللت المغيبة، 
�شعيا اإلى ملء البيا�شات التي يتركها الن�س، باعتماد تفكيك الدال اإلى 

وحدات �شوئية ل�شتكناه ما لم يقله الن�س. 
االنعكــــــا�ص: 

من  عائدا  ال�شوء  �شعاع  ارتـــداد  باأنه  ال�شوئي  النعكا�س  ُيــعــّرف 
الم�شدر الذي اأطلقه، عندما ي�شقط الإ�شعاع ال�شوئي عموديا على �شطح 
ج�شم، وب�شبب انعكا�س اأ�شعة ال�شوء ُترى الأ�شياء)51(. ويعرف - اأي�شا 
- على اأنه: تغير اتجاه مقدمة الموجة ال�شوئية عند ا�شطدامها ب�شطح 
عاك�س بحيث ت�شقط الموجة ال�شوئية على ال�شطح بزاوية معينة ت�شمى 
)زاوية �شقوط( ثم ترتد عنه بزاوية انعكا�س م�شاوية لزاوية ال�شقوط. 
حيث  المحبوبة،  عيني  في  النعكا�س  فيحدث  الن�س،  م�شتوى  على  اأما 

يظهر ال�شوء في عينيها كعالم داخلي منعك�س.
العين في ق�شيدة ) اأنوار المنار()52( هي ل�شان القلب ونافذة الروح، 
تخ�شع  ل  لأنها  بوا�شطتها،  فيه  ما  ي�شت�شف  الذي  القلب  م�شاعر  تف�شح 
لحكم الج�شد. واأما �شكون الليل وظالمه، فيتيح لل�شاعر فر�شة التغلغل 
لي�شتمد  الحبيبة،  عيني  تذكر  على  من�شبا  تركيزه  فيكون  اأعماقه  في 

منهما ال�شوء، ففي عينيها تنعك�س  �شورة الما�شي وذكرياته الجميلة.  
ومن خالل النظر في العينين وما ي�شاحبهما من �شياء، تنفتح الدللة 
يوؤجج  مما  والجمال،  الحب  من  ثــروة  الن�س  فتمنح  جديدة،  اآفــاق  على 
م�شاعر ال�شوق في مخيلة المتلقي، خا�شة حينما  يقراأ المقطع التالي)53(:

من  اأنا؟  تعــك�ص عـــينـاك / روايــــات عــــــذابــــــــي 
واخــتـــناق الفجر فــي ليل / اأ�ســــميه م�ســـــابــــــــي 

في عينيها يرى المحب لظى الكلمة التي تحرق وجدانه وت�شيق بها 
الليل واختناق الفجر، ويذوب في �شواد  األحان �شعره، يرى فيها عذاب 
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بال�شوؤال:   يلح عليها  ولذلك  والنجوم،  للقمر  الليل مناجيا  �شواد  عينيها 
من اأنا ؟ 

وهو �شوؤال يت�شدر الق�شيدة ويتكرر في و�شطها واآخرها، وفي كل 
الأحول اإجابته منعك�شة في عيني حبيبته. 

فماذا يرى في عينيها؟ 
 بالنظر في الق�شيدة نجد اأن العين اأ�شبحت بالن�شبة للمحب عالما 
كبيرا، تن�شكب فيه زرقة ال�شماء والبحر، وبعينيها يرى دنياه التي يحلم 

بها وينتظرها)54(: 
ادعي اأن فـي عيونك دنيا/ لي وحدي فيها الربيع الوريق

 ويقول الرفاق اأن بعينيك/ �سماء يطفو عليها ال�سروق
هكذا يتنقل بين عينيها، بين ظلمة الليل، ونور الإ�شراق، ففي عينيها 
يقبع الغام�س من اأ�شرار النف�س، التي تختفي حتى على ال�شاعر نف�شه، 

لذلك يقول)55(:
فتنتي األمح فـــي عـينيـــك / اأغـواري ال�سـحيـقـة 

ولعينيها �شلطة، تجعله يقول)56(:
»ال تقولي كلمات الحب اإال / بعد اأن ترفع عيناك قناعي/ 

... / بعد اأن ت�سرف عيناك على اأعماقي«.
اأن تكون  وما ذلك اإل لأن الطريق الأ�شا�س للتوا�شل مع المحبوب، 
مثله، ت�شببه في كل �شيء، »الأن المرء ال يفهم اإال بقدر ما ي�سير متحدا 
مع ال�سيء الذي يحبه«)57(. من هنا يمكن القول اإن النعكا�س ال�شوئي 
ال�شوء  عنا�شر  تلم�س  خالل  من  بالمحبوب،  المحب  لالتحاد  محاولة 
في ال�شورة، نجدهما في حالة اندماج وجودي، ب�شبب الهوى ال�شارم، 
مما يجعلنا نعتقد باأنهما واحد. وال�شاعر ي�شتغل ما في هذه الحا�شة من 
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فالعين  بطريقة مختلفة؛  معها  ويتعامل  الروح،  وكمياء  الج�شد،  فيزياء 
التي تف�شح ال�شاعر هي عين حبيبته، ولي�شت عينه، ذلك لأنها تنوب عن 
الر�شول، وبها يدرك المراد. هكذا تكون عيناها بمثابة مراآة تنعك�س فيها 
ذاته، فيلم�س فيها اأعماقه الداخلية، خيالته واأفكاره، وحكايات ال�شبا 
الأولى، يلم�س في عينيها �شعفه خوفه وبكاءه، وق�شة حربه وانت�شاراته.

االنك�ســــار: 
ال�شوء،  موجات  في  تغير  تحدث  فيزيائية،  ال�شوء ظاهرة  انك�شار 
وتعني »انحناء ال�سعاع ال�سوئي بعيدا عن اتجاهه االأ�سلي عندما يمر 

مائال من و�سط اأعلى كثافة اإلى و�سط اأقل كثافة«)58(.
منعك�س  �شوء  كل  المرء  يح�شب  اأن  يمكن  الخطاأ،  الظن  هذا  عبر 
حقيقة، وهذا ما حدث فعال ، فيما يدعوه  ال�شاعر »ينابيع ال�سنا«)59(، 
الذي  الخادع  ال�شوء  �شببه  الــذات،  م�شتوى  على  انك�شارا  يحدث  حيث 

يحت�شنه الحب.
ب�شبب الإح�شا�س الخطاأ يعتبر الحب   ميالدًا جديدًا، اأو فردو�س الدنى، 

هذا نمط من م�شاعر الحب، يبثه في ق�شيدة )اأغنية قبل الرحيل()60(: 
كيف اأ�سلمت قيادي للمنى ؟ / وح�سبت الحب فردو�ص الدنى؟ 

قال هذا حين كان يظن المحبوب فجرا)61(:
لم تكوني في خيالي امراأة/ كنت فجرا با�سم النور .. دنا

اإن ع�شق المراأة يكون ج�شدا وروحا، وكالها وارد في الديوان، وعبر 
بمثابة  الكتابة هنا  تكون  ولذلك  المطلق،  بمفهومه  التوا�شل  يتم  الروح 

�شعور واألم ، ومحاولة لدفع ما هو باطني اإلى الخارج. 
هكذا تدور في هذه الق�شيدة اأ�شئلة تتولد عنها اأ�شئلة، عن ال�شهوة 
والج�شد عن الحب الأعمى، الذي ين�شب على الغرائز، ويتعلق بتفا�شيل 
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الج�شد، فكم من ال�شحايا اأنهكهم هذا الحب وكم من الدموع ذرفوها 
على حبيبة �شائعة، لأنه عط�س اأبدي اإلى الآخر، اإنه نار تظل م�شرمة، 

ولذلك حين تغرقه الحيرة في الظالم ، يقول معبرا عن �شياعه: 
لفني الليل .. فما اأدري وقد / وئــد النــور بمـــاذا اهتدي 

لل�شوء،  اأي ب�شي�س  العميقة، ومع غياب  النف�س  وفي خ�شم ظلمة 
يت�شاءل عن الحب؛ هل هو حماقة عظمى، اأم معادلة كيميائية م�شتع�شية؟ 
تر�شباته،  يحمل  وظل  الحب،  اأ�شعار  قراأ  الذي  العا�شق  وهو  ذلك  يقول 

ويبثها في جنبات الديوان.
والحا�شل اأن الغتراب هو المولد لهذه الم�شاعر المحبطة، ففي حال 
الغتراب من الطبيعي اأن ي�شك الإن�شان في كل �شيء، وبالذات الحب، لأن 
الغريب اأعمى ل يدرك ما حوله، فالغربة ظالم والحب �شباب،  ولذلك 
معظم �شور الحب في الديوان عابرة، له ومي�س خادع، لأنه غريب يبحث 
عن منقذ، وهذا ما عبر عنه �شراحة في ق�شيدة )بال موعد(، ل زال 
يحب، وتتبدل م�شاعر الحب كلما تبدلت المحبوبة، اإنه مجرد �شوء زائف 

يتعلق به، محاول البحث عن الو�شوح والألفة في الغربة. 
»تلفت.. اأب�سرتني في الطريق / �سالل الغريب.. وخوف الغريق«)62( 
المعنى،  يت�شع  بل  ال�شوء،  من  الم�شرق  الوجه  يعني  ل  النعت  هذا 
والنف�شال.  لالبتعاد  مبررات  الطباع  في  الختالف  يخلق  ما  وكثيرا 
وهذا الظن ي�شبب له النتقال من حب لآخر، وفي كل مرة يحدث فيها 

النتقال يزيد الياأ�س والنك�شار.
ال�سفافية / االإعتام:

تبين لعبة ال�شفافية ال�شراع الداخلي عند ال�شاعر، وتظهر مفردات 
هذا ال�شراع حين يتحول ال�شوء من مو�شوع اإلى ذات، لتك�شف �شفافية 
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تنم عن  مفردات  في  قوته  تتجلى  نف�شي عميق،  �شراع  هنا عن  الــذات 
في  ورغبتها  ــذات  ال توتر  من  الإح�شا�س  هــذا  وين�شاأ  الـــروح.  �شفافية 

النعتاق)63(.
 هذا النوع ال�شراع الداخلي يفتر�س وجود ذات داخلية )اأنا عليا( 
�شامية تظهر على �شكل ذات كا�شفة، ليجد القارئ نف�شه في منطقة جذب 
بين اأنوار خادعة تظهر في الديوان من حين لآخر، وبين نور رباني فيه 
�شفاء ونقاء ت�شرق به النف�س فتت�شاءل عن جدوى التخبط في متاهات 

الحب... والجري خلف بريقه الزائف. 
على  اإح�شا�شها  ت�شقط  وفاعلة  حا�شة  ذات  هنا،  الم�شيئة  والــذات 
والتيه،  التخبط  حقيقة  تك�شف  عاك�شة  مــراآة  فت�شير  الما�شي  الزمن 

والحلم هو اأداة التحول : 
�ساأحـــــلم يوما اإلى اأن اأحــــ�ص      باأني تجاوزت دنيــــــا الب�سر
واأني ا�ستحلت خيوط �سياء      واأني غفوت بح�سن القمر

وكاأن الخطاب هنا يوؤ�ش�س لثيمة ع�شق، تعتمد بنية روحية، تخترق 
المطلق، فتاأتي الأمنية ب�شيغة الم�شتقبل، المبدوء بال�شين عالمة تمني 
اأي الخروج من  الح�س،  التجرد من عالم  المطلوب  للتحقق، وكل  قابلة 
مح�شو�س(،  غير  )�شيء  روحاني  �شوئي  طيف  اإلى  والتحول  الج�شمية، 
هذا التحول ي�شل اإلى اأعلى درجات التجريد ليتحول اإلى خيوط من نور 
ممتدة في ال�شماء اإلى اأن ت�شل اإلى �شطح القمر، �شمن عالم نور روحاني 
ممتد بال نهاية، لي�شكل م�شرح الحدث، في لحظات تجرد تام وتطلع اإلى 

العالم العلوي بما فيه من �شمو وقدا�شة.
اأن  اإلى جنان تموج بال�شور، ولهذا تراه يريد  كهذا يتحول الوجود 
ي�شتمر الحلم، وفي هذه الإ�شاءة المبهرة  تحدي للج�شمية وانت�شار على 

ظاهر الحب المادي الطاغية على الديوان.
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اإنها �شفافية وروحانية ي�شتحيل ال�شوء معها مراآة �شفافة م�شقولة، 
ال�شفافية  هذه  وفق  رحيله.  اأزف  وقد  العا�شق،  ما�شي  ت�شوه  فيها  يرى 
تتبدل حياته، �شيع�شق الليل لأنه طريق الوحدة والختالء بالنف�س، وهي 

�شمة خا�شة تفردت بها هذه الق�شيدة.   
المرات  من  كم  ويتذكر  مر،  الذي  العمر  على  يتاأ�شف  تراه  لذلك 

ينك�شف له الطريق)64(:
لك اهلل ياعمر.. كم مرة/ ق�سدت الغدير... ولم ت�سرب 

قادرة  الــذات  معه  ت�شبح  ال�شوء  حالة  في  المفاجئ  التحول  هذا 
على تمييز المدرك، لكنه يدخل عامل الزمن هنا ليكون له دور في هذا 

الإدراك الواعي. 
الج�شد يتفاعل مع ال�شوء ويتماهى معه ويتحول اإلى ف�شاء ب�شري 
كثيف، تتج�شد فيه زمكانية ت�شويرية يرتبط فيها الجزء بالكل في لحظة 
الج�شد  ي�شترد  اأن  فما  الوجود  لحقيقة  المدركة  الــذات  فيها  ت�شتيقظ 
)يتعرف( روحه حتى توحي له بالدور المطلوب، فيرتبط الجزء بالكل 

ليلتحم في وحدة متكاملة يزول عنها عوامل الت�شظي.
ليمر  داخله،  في  المنبثق  ال�شفاء  قوة  مع  له  يحدث  لم  ذلك  كل 
ال�شوء عبر �شريط الذكريات، المت�شمن ل�شل�شلة من �شير الن�شاء، من 
اأول حب اإلى اآخره، في مغامرات متوا�شلة بات الحب فيها غفلة و�شياع.  
وهو في كل تجربة يحاول اأن يقنع نف�شه اأن الحب اأكذوبة، لكنه ي�شتمر 
الوهم حتى  »وع�ست على  به:  ي�شمع نداء ي�شيح  اأن  اإلى  الوهم،  يعي�س 

�سمعت/ نداء ي�سيح ظللت ال�سبيال«)65(. 
ثم يعدد �شل�شلة من المغامرات المتالحقة في طريق طويل خال�شته 

كما يقول: 
فمنهن من اأ�ستهي للخيال / ومنهن من اأ�ستهي للج�سد 

ومنهن من طيفها كال�سراب/ ومنهن من حبها كاالأبد)66( 
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هكذا تمر الليالي  وما زاله قلبه يهيم مع الحب ، ومع ذلك لزال 
يحلم بما ي�شميه)الحلم المفتقد ( وهي حالة عك�شية  يكون العتام فيها 
ت�شاأله عن  التحول حينما  الطين، جرى هذا  لل�شفافية وم�شدره  مقابل 

اأ�شباب اكتئابه، فيقول :
�سكواي اأني �سجين /  علم مــــــن تراب 

مهما �سموت فاإني / من منبع الطين دان 
نداوؤه في عــــروقي / وطعــــمه في ل�ســــاني 

ال تعجبي من لقاء/ االإن�سان بالحيـــوان 
النف�س،  ونقاء  الروح  �شفافية  اأمام  تتال�شى،  الع�شق  اأماني  ولذلك 
هذا  في  افتر�شناها  لما  فقا  وهــذا  الإلــهــي،  والــنــور  بالمدد  المرهون 

المبحث لربط دللة ال�شوء بال�شفاء الروحي، و�شمو النف�س. 
الخال�ســــة

تتوفر مدونة البحث على مادة غزيرة تتعلق بالظاهرة التي ندر�شها، 
وكانت  ال�شعرية،  لل�شورة  خ�شبا  معينا  ال�شوئية  الــدوال  �شكلت  حيث 
طاقاته  المحب  فيها  اأفــرغ  واقعية  ح�شية  الغالب  في  ال�شوئية  ال�شور 
التاأملي  المعنوي  اإلــى  الح�شي،  الو�شف  بين  تراوحت  وقد  العاطفية، 

المرتبط بدللت فكرية فل�شفية عميقة.
جاء هذا ال�شتنتاج بناء على تتبع دقيق لمفردات ال�شوء، باإح�شاء 
مائة مفردة ومفردة، وجميعها تك�شف اأن الدال ال�شوئي يحمل مقومات 
وظائف محددة  اإطار  في  الظالم،  اأو  ال�شوء  تكثيف  اإلى  تميل  �شاعرية 

ح�شب التجربة ال�شعرية التي يج�شدها. 
ونظرا لرتباط ال�شوء بالجانب الإيجابي من الحياة واعتباره رمزا 
من رموز الخير، �شمن الإيحاءات الدينية جاء ال�شوء ب�شفافية معادلة 
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التيه  اأو  للغي  قرينا  فيه  الظالم  كان  الذي  الوقت  في  والر�شاد،  للهدى 
محمال  اأكثره  في  المعنى  جاء  هنا  والكتئاب.ومن  والخوف  والتخبط 
باإيحاءات نف�شية ودينية واجتماعية، مرهونة بدللت النور والظالم في 

الثقافة الإ�شالمية.
وتغيراته،  بالزمن  ال�شوء  ارتباط  الدرا�شة  بينت  اأخــرى  جهة  من 
البعدين،  هذين  ت�شكيل  في  اأ�شا�شيا  مكونا  فاأ�شبح  ووظيفته،  وبالمكان 
ومن ذلك اأن نظرته لليل  جاءت متباينة،  فهو لم يرد عنده مجرد ظرف 
زمني واإنما جزء فاعل يتدخل في ت�شميم ال�شورة ال�شعرية. فكان ظالم 

الليل هو زمان األفة ولقاء عبر الطيف ، واأحيانا هو زمن رهبة وخوف.
كما جاءت م�شاحبات الليل )القمر، والنجوم، والكواكب( عنا�شر 

جمالية تذكربالمحبوبة في العلو البهاء والجمال.
بينما كان النهار على الرغم من �شدة �شوئه واإ�شراقه، اأقل اإيجابية 
من الليل، اإذا َيْف�شل عليه الليل كونه يحقق له فر�شة اللقاء بالحبيبة عبر 

زيارة طيفها وخيالها.
هناك  كان  بالمكان  المرتبطة  والظالم  ال�شوء  مقابل�شورة  وفي 
بال�شجيج  اإح�شا�شه  ي�شاير  وكــاأنــه  لل�شوءوم�شتقاته  وا�ــشــح  خفوت 

والن�شغال عن المحبوبة بفعل �شخب النهار.
وب�شفة عامة، الدال والمدلول ينفتحان على فل�شفة الحب في اأفقه 

الوا�شع كحب الوطن، ع�شق الأر�س والأهل ع�شق الح�شارة.
العا�شق  مــن  تــتــاألــف  بطبعتها  القطبين  ازدواجـــيـــة  عــالقــة  وهــي 

والمع�شوق، كل واحد منهما يكمل الآخر
هذه الحالة موجهة للخطاب، وت�شتمد مادتها لثنائية تتقابل وتتوحد 
مع ثنائية )الأنثى/ الذكر( ليوؤكد باأن الع�شق والوله هنا هو م�شدر الإنارة 

وال�شوء وهو ) فعل الحياة( الذي ك�شر رتابة الغربة وظلمة الفراق.
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هكذا تتجه الإنارة من عالم الحب اإلى عالم النور، والعك�س �شحيح، 
لت�شيء وح�شة الغربة بهذا ال�شياء العظيم : الع�شق.

فالمظاهر العديد والمتناق�شة ظاهريا تظهر المع�شوقة في �شورة 
متعدد متماثلة اأحيانا، ومتنافرة في اأحيان اأخرى، فهي  عطوفة  / عنيفة    

متقلبة   / وفية / �شمراء /...
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ال�صت�صهاد بلغة الأن�صار يف الدر�س اللغوي

درا�صة و�صفية حتليلية

اأحمد بن حممد الع�ضيب)*(

المقدمـــــة:
�إن �لحمد هلل ن�ستعينه، ون�ستغفره، ونعود به من �سرور �أنف�سنا، من 
يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له، و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل 

وحده ال �سريك له، و�أ�سهد �أن محمدً� عبده ور�سوله، �أما بعد:
مختلفين  وجعلهم  ليتعارفو�،  وقبائل  �سعوًبا  �لنا�س  �هلل  جعل  فقد 
في �الألو�ن و�الأل�سن، ولم يكن �ختالف �لل�سان مق�سوًر� على �الأجنا�س 
فبع�س  �ل��و�ح��دة،  �للغة  في  و�ق��ع  �الخ��ت��الف  �إن  بل  وعجم،  ع��رب  من 
عن  �لمفرد�ت  لبع�س  نطقها  يختلف  �لعربية  �لقبائل  وبع�س  �لمناطق 
�لقبيلة �الأخرى، وهو �ختالف جزئي ال ي�سل �إلى �أ�سول �للغة؛ ولذ� فاإن 
هذه �لقبائل �لعربية كلها مع هذ� �الختالف بينها تتكلم بل�سان عربي، 
�لعربي  �لكريم  �لقر�آن  نزل  وقد  �لعربية،  باللغة  تتحدث  باأنها  وتو�سف 

�لمبين ب�سبعة �أحرف مر�عاة لهذ� �الختالف.
�للغة  كتب  ف��ي  ذك��ره��ا  ت��ردد  نظري  لفت  �لتي  �للغات  بيِن  وم��ن 
وغيرها لغة �الأن�سار، وهي لغة يتحدث بها �أنا�س لهم مكانتهم �لدينية 
خير  هجرة  بعد  وبخا�سة  �للغة،  في  كبير  �أثر  لهم  وكان  و�الجتماعية، 
)*( األستاذ المشارك في قسم النحو والصرف وفقه اللغة - كلية اللغة العربية - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
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�لب�سر - �سلى �هلل عليه و�سلم - �إليهم في �لمدينة، فكانت عناية علماء 
�أ�سمل  عنها  وحديثهم  �أكبر،  بلغتهم  و�لفقه  و�لحديث  و�للغة  �لتف�سير 
�لقر�آن  في  ورد  ما  �للغة  ه��ذه  �ألفاظ  من  الأن  نظًر�  تف�سياًل؛  و�أعمق 

�لكريم، و�لحديث �لنبوي �ل�سريف، وبع�س �آثار �ل�سحابة �لكر�م.
�لمختلفة،  �لم�سادر  في  وروده��ا  وكثرة  �للغة  هذه  الأهمية  ونظًر� 
�أجمع جلَّ ما ورد عليها من مظانه وغير مظانه قدر �الإمكان  �أن  �أردت 
و�أحلل  �لمفرد�ت،  هذه  في  �لعلماء  قاله  ما  �أعر�س  ثم  و�ال�ستطاعة، 
كالمهم فيها، و�أ�ستنبط منه ما ير�سد �إلى �أهمية هذه �للغة ومنزلتها في 
�لقر�آن و�ل�سنة، و�أهم خ�سائ�سها، ثم �أعر�س لطريقة ��ست�سهاد �لعلماء 
�أ�سميته  �للغة في بحث  ��ستقيت منها هذه  �لتي  بيان �لم�سادر  بها، مع 
»ال�صت�صهاد بلغة الأن�صار في الدر�س اللغوي درا�صة و�صفية تحليلية«.
عنهما  وتتاأخر  وتمهيٌد،  مقدمٌة  ت�سبقهما  ف�سلين  �لبحَث  وق�سمت 
خاتمة، وثبت للم�سادر، وفي �لمقدمة تحدثت عن خطة �لبحث ومنهجي 
فيه، و�أهد�فه، ثم تطرقت في �لتمهيد �إلى �أمرين: �أحدهما: �لفرق بين 

�للغة و�للهجة، و�الآخر: �ال�ست�سهاد �للغوي ولهجات �لعرب.
�أربعة  في  جاء  وقد  �الأن�سار،  لغة  عن  تحدثت  �الأول  �لف�سل  وفي 

مباحث، هي:
فيه  بينت  و�لمتر�دفات،  �لم�سطلح،  �الأن�سار:  لغة  �الأول:  �لمبحث 

�أهم �الألفاظ �لتي �أطلقها �لعلماء تعبيًر� عن هذه �للغة.
�لمبحث �لثاني: م�سادر لغة �الأن�سار، وتطرقت فيه �إلى �أهم �لكتب 

�لتي �أوردت هذه �للغة.
�لمبحث �لثالث: ذكرت فيه �أهم خ�سائ�س لغة �الأن�سار. 

�لمبحث �لر�بع: تطرقت فيه �إلى بيان طريقة �لعلماء في �ال�ست�سهاد 
بلغة �الأن�سار.
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ا ورد على �أنه لغة  وفي �لف�سل �لثاني جمعت كلَّ ما وقفت عليه ممَّ
لالأن�سار مع مناق�سة له بعر�س �أهم �أقو�ل �لعلماء و�آر�ئهم فيه، وق�سمت 
�لمادة �لعلمية فيه �إلى �أربعة مباحث، جعلت �الأول منها في �لحديث عن 
�لظو�هر �ل�سوتية،و�لثاني عن �لظو�هر �ل�سرفية، و�لثالث عن �لظو�هر 

�لنحوية، و�لر�بع عن �لظو�هر �لداللية.
ثم �أعقبت هذه �لدر��سة بذكر �أهم �لنتائج في �لخاتمة، ثم ذكرت 

ثبًتا لم�سادر هذ� �لبحث ومر�جعه.
في  و�الإخال�س  و�ل�سد�د،  �لتوفيق  �سبحانه  �هلل  �أ�ساأل  �لختام  وفي 

�لقول و�لعمل، و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب �لعالمين.
التمهيــــد:

اأوًل: الفرق بين اللغة واللهجة:
�أ�سو�ت  �للغة:  �أن  فيرى  و�للهجة،  �للغة  بين  �لباحثيَن  بع�ُس  ُق  ُيفرِّ
�ل�سفات  من  مجموعة  و�للهجة:  �أغر��سهم)1(.  عن  قوم  كل  بها  يعبر 
�للغوية تنتمي �إلى بيئة خا�سة، وي�سترك في هذه �ل�سفات جميع �أفر�د 

هذه �لبيئة. 
عدة  لهجات  ت�سم  و�أ�سمل،  �أو�سع  بيئة  من  جزء  هي  �للهجة  وبيئُة 
لكل منها خ�سائ�سها، ولكنها ت�سترك جميًعا في مجموعة من �لظو�هر 
�للغوية �لتي تي�سر �ت�سال �أفر�د هذه �لبيئات بع�سهم ببع�س، وفهم ما 
قد يدور بينهم من حديث فهًما يتوقف على قدر �لر�بطة �لتي تربط بين 
هذه �للهجات، وتلك �لبيئة �ل�ساملة �لتي تتاألف من لهجات عدة هي �لتي 

��سطلح على ت�سميتها باللغة)2(.
عالقة  بينهما  و�لعالقة  �للغة،  من  تتولَّد  هذ�  على  بناًء  فاللهجة 
�لخا�س بالعام، )فاللغة ت�ستمل عدة لهجات لكل منها ما يميزها، وجميع 
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و�لعاد�ت  �للغوية،  �ل�سفات  من  مجموعة  في  ت�سترك  �للهجات  ه��ذه 
�لكالمية �لتي توؤلف لغة م�ستقلة عن غيرها من �للغات()3(.

�لعرب  لغة  على  تدّل  )�أنها  فيها  �الأ�سل  �لعربية  في  »�للغة«  ولفظة 
�لتدوين،  ع�سر  �إّب��ان  ثاٍن  مدلول  لها  �أ�سبح  ولكن  �لمختارة،  �لموّحدة 
ما  �سيًئا  تختلف  �لتي  �لفرعية  �لعرب  لغات  على  ا  �أي�سً تطلق  ف�سارت 
عن �للغة �لموحدة، ومن هنا �سرنا نجد في كتب �لعربية لغات من�سوبة 
�إلى قبائل �أو �أقاليم �أو مدن معينة، مثل: لغة �لحجاز، ولغة قري�س، ولغة 
تميم، ولغة نجد، ولغة هذيل، ولغة �أهل �لمدينة، ولغة �أهل �لب�سرة، ولغة 

�أهل �لكوفة.
�لعالء  بن  عمرو  �أب��و  هو  �ال�سطالح  ه��ذ�  ��ستعمل  من  �أوَل  ولعلَّ 
�سميته  مما  و�سعت  عما  �أخبرنا  له:  قيل  فقد  )154ه�(،  �سنة  �لمتوّفى 
ت�سنع  »كيف  له:  فقيل  ال،  فقال:  كله؟  �لعرب  كالم  فيه  �أيدخل  عربية 
فيما خالفتك فيه �لعرب وهم حجة؟«. قال: »�أعمل على�لكثير، و�أ�سمي 

ما خالفني لغات«)4(. 
�لعالء،  بن  �أبو عمرو  له  �أ�سّ ما  على هدي  �لعربية  علماء  �سار  وقد 
جمهور  ع��ن  خ��ارًج��ا  ج��اء  م��ا  على  »ل��غ��ة«  لفظة  يطلقون  ف��وج��دن��اه��م 
وقد  �لعرب،  من  معين  قبيل  �إلى  �للغة  هذه  ين�سبون  وقد  �لعرب،  كالم 
و�الأم�سار،  �لقبائل  لغات  تقويم  �إلى  �لعربية  علماء  و�سعى  الين�سبونها. 
فو�سفو� ق�سًما منها باأنها جّيدة، �أو كثيرة، وو�سفو� �أخرى باأنها �سعيفة، 

�، �أو قليلة، بل ربما �سّمو� بع�سها »لغّية«()5(. �أو رديئة، �أو رديئة جدًّ
حّلت  لفظة  ه��ذ�  ع�سرنا  في  )��ستحدثت  �أن��ه:  �سلمان  د.  ويذكر 
�لكتب  في  نقر�أ  ف�سرنا  »�للهجة«،  مفردة  وهي  �لفرعية،  »�للغة«  محّل 
�للغوية �لحديثة مثل: لهجة تميم، ولهجة هذيل، ولهجة �لحجاز، وعلماء 
�لعربية �لمتقدمون منهم و�لمتاأّخرون لم يعرفو� هذ� �ال�ستعمال، ف�ساًل 
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�لحديث  �لمعنى  هذ�  فيها  يرد  لم  �الأ�سيلة  �لعربية  �لمعجمات  �أن  عن 
لمفردة »�للهجة«، فهو معنى موّلد �ساع في �لموؤّلفات �لحديثة، ثم ��ستقّر 

��ستعماله و��ستحكم.
وما ن�سميه �الآن »لهجة« يدخل �سمن حّد »�للغة«؛ الأّن �للهجة مهما 
�ختلفت عن �للغة �الأم في بع�س من �لمفرد�ت و�لتر�كيب و�الأ�ساليب، ال 
تعدو �أن تكون �ألفاًظا ب�سيطة ومركبة، و�أ�سل هذه �الألفاظ �أ�سو�ت متاآلفة 
و�سعت ليعبر بها �الإن�سان عن �أغر��سه، وهذ� هو مفهوم �للغة وحّدها(

.)6(

طبيعتها،   - �للغة  مفهوم  �أخ��ذ  ع�سر  �لتا�سع  �لقرن  �أو�خ��ر  ومنذ 
جهوًد�  �لتغير  ذل��ك  �أح��دث  وق��د  �لتغير.  في   - ودر��ستها  ووظيفتها، 
متالحقة بذلها علماء �لغرب لدر��سة معظم لغات �لعالم و�سًفا وتاريًخا 
»�للغة«  في  عامة  نظريات  �أو  نظرية  �إلى  ذلك  من  وللو�سول  ومقارنة، 
تك�سف عن حقيقتها ن�ساأة وتطوًر�، وتبرز �لقو�نين �أو �الأ�سول �لعامة �لتي 
�للغوية  �لدر��سة  مناهج  تحديد  على  وتعين  �لب�سر،  لغات  فيها  ت�سترك 

وو�سائلها وتدقيقها)7(. 
ثانًيا: ال�صت�صهاد اللغوي ولهجات العرب:

لما ف�سدت �الأل�سنُة، وف�سا �للحُن على �أل�سنة بع�س �لعرب، وتطرق 
قو�عَد  �لعلماء  قّعد  تعالى،  �هلل  كتاب  من  �آيات  بع�س  تالوة  �إلى  �للحن 
�للغة معتمدين في ذلك على تحديد زمني، و�آخر مكاني، وم�ست�سهدين 
بف�ساحتها،  �لموثوق  �لعربية  �لقبائل  بكالم  ذل��ك  تحقيق  �سبيل  في 

و�سالمة لغتها من �للحن.
�سادفها  )�لتي  �للغوية  �ل��وح��دة  �أن  �إليه  ب��االإ���س��ارة  �لجدير  وم��ن 
تعدد  ظاهرة  تنفي  ال  نزوله،  بعد  قر�آنه  وقّو�ها  ظهوره،  حين  �الإ�سالم 
�لعرب  �أن  �لموؤكد  من  بل  بعده،  وبقاءها  �الإ�سالم  قبل  عمليًّا  �للهجات 
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�لمثالية  �للغة  بتلك  يتحدثون  �أقاليمهم  �إلى  عادو�  �إذ�  يكونو�  لم  عامة 
�لموحدة، و�إنما كانو� يعبرون بلهجاتهم �لخا�سة، وتظهر على تعابيرهم 
�الأقدمين  �للغويين  �أن  ويبدو  �ألحانهم...  لهجاتهم، وخ�سائ�س  �سفات 
ا  عر�سً �لمختلفة  �لع�سور  في  �لقديمة  �لعربية  للهجات  يعر�سو�  لم 
�للهجات؛  لهاتيك  و�ل�سوتية  �لتعبيرية  مف�ساًل يقفنا على �لخ�سائ�س 
�لقر�آن،  بها  نزل  �لتي  �لف�سحى  �الأدبية  باللغة  ذلك  عن  �سغلو�  الأنهم 
و�سيغت بها �الآثار �الأدبية في �لجاهلية و�سدر �الإ�سالم، وهم -ل�سعورهم 
كانو�  عميقة-  دقيقة  در��سة  �لمو�سوع  هذ�  در��سة  على  توفرهم  بعدم 
بت�ساويها جميًعا في جو�ز  باالعتر�ف  �للهجات  يتخل�سون من �ختالف 

�الحتجاج بها()8(.
ولذ�، نجد �بن جني يعقد باًبا و�سمه ب� »باب �ختالف �للغات وكلها 
تحظره  وال  ذل��ك  لهم  تبيح  �لقيا�س  �سعة  �أن  )�علم  فيه:  ق��ال  حجة«، 
�إعمال »ما« يقبلها �لقيا�س،  �أن لغة �لتميميين في ترك  �أال ترى  عليهم، 
�إعمالها كذلك؛ الأن لكل و�حد من �لقومين �سرًبا  ولغة �لحجازيين في 
�أن تردَّ �إحدى �للغتين  �إلى مثله. ولي�س لك  من �لقيا�س يوؤخذ به ويخلد 
في  مالك  غاية  لكن  و�سيلتها،  من  بذلك  �أحق  لي�ست  الأنها  ب�ساحبتها؛ 
ذلك �أن تتخّير �إحد�هما فتقويها على �أختها، وتعتقد �أن �أقوى �لقيا�سين 
�إلى  �أَوالت��رى  باالأخرى فال.  �إحد�هما  رّد  فاأما  �أن�سابها.  و�أ�سد  لها  �أقبل 
قول �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم -: »نزل �لقر�آن ب�سبع لغات كلها كاٍف 

�ساٍف؟«.
متد�نيتين  و�لقيا�س  �ال�ستعمال  في  كانتا  �إذ�  �للغتين  حكم  ه��ذ� 
� وتكثر �الأخرى  ا �أن َتِقلَّ �إحد�هما جدًّ متر��سلتين �أو كالمتر��سلتين. فاأمَّ
تقول:  ال  تر�ك  �أال  قيا�ًسا،  و�أقو�هما  رو�ية  باأو�سعهما  تاأخذ  فاإنك   ،� جدًّ
مررت بك وال �لمال لك قيا�ًسا على قول ق�ساعة: �لمال له ومررت به، 
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والتقول: �أكرمُتِك�س وال »�أكرمتك�س« قيا�ًسا على لغة من قال: مررت بك�س، 
�لمعّول عليها هكذ�، وعلى  �للغة  �الأمر في  فاإذ� كان  وعجبت منِك�س... 
هذ� فيجب �أن يقل ��ستعمالها، و�أن يتخير ما هو �أقوى و�أ�سيع منها، �إاّل �أن 
�إن�ساًنا لو ��ستعملها لم يكن مخطًئا لكالم �لعرب، لكنه كان يكون مخطًئا 
فاإنه مقبول  �أو �سجع  �سعر  �إلى ذلك في  �إن �حتاج  ا  فاأمَّ �للغتين.  الأجود 
منه، غير منعّي عليه. وكذلك �إن قال: يقول على قيا�س من لغته كذ� كذ�، 
فالناطق  �لحال  ت�سرفت  وكيف  كذ�.  كذ�  قال:  على مذهب من  ويقول 
على قيا�س لغٍة من لغات �لعرب م�سيب غير مخطئ، و�إن كان غير ما 

جاء به خيًر� منه؟«)9(. 
ومن �للغات �لتي ورد ذكرها مر�ًر� في كتب �للغة و�لتف�سير و�سروح 
�لحديث وغريبه لغة �الأن�سار، ولها من �لن�سيب و�لحظ في �ال�ست�سهاد 
بها ما لغيرها من �للغات �الأخرى �لمعتبرة، وال�سيما �أن لها ميز�ت قد 

التكون لغيرها.
الف�صل الأول:

المبحث الأول: لغة الأن�صار: الم�صطلح، والمترادفات:
لغُة �الأن�ساِر و�حدٌة من لغاِت �لعرب �لتي وردْت في كثير من كتب 
�للغة وغيرها تحمل هذ� �لم�سطلح �سالف �لذكر، وبع�س �لعلماء ُيطلق 
َمَدِنيَّة«، وبع�سهم  »ُلغة  �أهل �لمدينة«، وبع�سهم يطلق عليها  عليها »لغة 
ار«،  �الأن�سَ »كالم  عليها:  ُيطلق  وبع�سهم  �الأن�ساريَة«،  »�للغَة  ي�سميها 
و�ساأورد هنا بع�س �لتف�سيل الأهم ما �أطلقه �لعلماء من �ألفاظ في كتبهم 

تعبيًر� عن هذه �للغة مو�سع �لدر��سة:
اأوًل: لغة اأهل المدينة:

كالم  في  ت��ردده  حيث  من  �الأول  �لم�سطلح  يعد  �لم�سطلح  ه��ذ� 
�لعلماء بح�سب ما وقفت عليه من خالل بحثي في هذه �للغة، ومن ذلك 
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�أَْهِل �ْلَمِديَنِة، َو�ْلَحِميُل  ُلَغُة  ِعيُم  �أَُبو َحاِتٍم: �لزَّ ما قاله �بن حبان: )َقاَل 
ْهِل �ْلِعَر�ِق()10(.  َر، َو�ْلَكف��ِيُل ُلَغُة �أَ ُلَغُة �أَْه��ِل ِم�سْ

ة َهَد�َيا، وُلغة �أهِل �ْلَمِديَنة:  ومن ذلك قول �الأزهري: )َوجمع �لَهِديَّ
هَد�َوى()11(. 

�ُووُق: �لزئبُق  �ُووق: )�لزَّ ومن ذلك قول �لجوهري في �سرح معنى �لزَّ
معنى  �سرح  في  �الأن��ب��اري  ق��ول  ذل��ك  وم��ن  �لمدينة()12(.  �أه��ل  لغة  في 
ٌق(: )معناه: معمول بالز�ُووق، و�لز�ووق في لغة بع�س  قولهم: )بيٌت ُمَزوَّ
من  ل«  »ُمَفعَّ ق:  فُمَزوَّ �لتز�ويق،  في  يقع  و�لزئبق  ئبق،  �لزِّ �لمدينة:  �أهل 
اَلُة، َوُلَغُة  َرِت �ل�سَّ »�لز�ووق«()13(. ومنه قول �بن فار�س: )َوُيَقاُل: َح�سَ
ُر. َوَهَذ� ِمْن َناِدِر َما َيِجيُء ِمَن  َرْت. َوُكلُُّهْم َيُقوُل: َتْح�سُ �أَْهِل �ْلَمِديَنِة: َح�سِ

�ْلَكاَلِم َعَلى َفِعَل َيْفُعُل()14(.
ومن ذلك ما قاله �أبو بكر �لكا�ساني �أن �أهل �لمدينة ي�سمون �الإجارة 
َر�َد  �أَ ��ُه  �أَنَّ َفَيْحَتِمُل   - َعْنُه   ُ �هللَّ َي  َر�سِ  - َجاِبٍر  َحِديُث  ��ا  )َو�أَمَّ فقال:  بيًعا، 
ما  ومنه  �ْلَمِديَنِة()15(،  �أَْهِل  ُلَغِة  ِفي  َبْيًعا  ى  ُت�َسمَّ َها  اِلأَنَّ �اْلإَِج��اَرَة؛  ِباْلَبْيِع 
ا�ُس؛ ال�ْسِتْخر�ِجه �أَْكفاَن �لَمْوَتى، ُلَغُة �أَْهِل  بَّ قاله �لزبيدي: )و�لُمْخَتِفي: �لنَّ
�لمديَنِة()16(. ومنه ما عز�ه �أبو ف�سل �لب�ستي �إلى �الأ�سمعي، قال: )َقاَل 

َمِعي: �أهل �ْلَمِديَنة ي�سمون �لنبا�س �لمختفي()17(.  �اْلأَ�سْ
وقد يكتفي بع�س �لعلماء �خت�ساًر� بالن�سب �إلى �لمدينة، فيقول: لغٌة 
با�ُس، ال�ستخر�جه  ة، �أو َمَدنيَّة، ومنه قول �بن �سيده: )و�لمخِتفى: �لنَّ َمَدِنيَّ
�أن  ذلك  على  ويدل  �خت�ساًر�،  ة  َمدينَّ قال:  َمدنّية()18(؛  �ْلَمْوَتى،  �أكفان 
�لزبيدي نقل عنه هذ� �لكالم، لكنه لم يخت�سر �لن�سبة، فقال: )و�لمْخَتِفي: 
ا�ُس؛ ال�ْسِتْخر�ِجه �أَْكفاَن �لَمْوَتى، ُلَغُة �أَْهِل �لمديَنِة()19(. ومن ذلك ما  بَّ �لنَّ

قاله �ساحب د�ستور �لعلماء: )َوت�َسمى مخابرة ِفي ُلَغة َمَدِنيَّة()20(.
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ثانًيا: لغة الأن�صار:
لغة �الأن�سار ن�سبة �إلى �أن�سار ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم- 
عبد�هلل  بن  محمد  �الإ�سالم  في  �هلل  ر�سول  نا�سرو�  �لذين  يثرب  �أه��ل 
�إلى قبائل �الأو�س و�لخزرج �بني  -�سلى �هلل عليه و�سلم - وهم ينتمون 
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن �مرئ �لقي�س بن ثعلبة 

�بن مازن بن �الأ�سد بن �لغوث.
وهذ� �لم�سطلح ياأتي في �لمرتبة �لثانية وروًد� عند �لعلماء تعبيًر� 
هذ�  ورد  وق��د  كالمهم،  م��ن  عليه  �طلعت  م��ا  بح�سب  �للغة  ه��ذه  ع��ن 
�الأحاديث، ومن  و�سروح  و�لقر�ء�ت  و�لتف�سير  �للغة  �لم�سطلح في كتب 
ِمْنُه ونَجا،  َو�أََل  �أَي  »�آَل ُفالٌن من ُفالٍن،  �للغة:  ذلك ما جاء في تهذيب 

{ہ  )َون��زل:  �لمقري:  قاله  ما  ذلك  ومن  ار«)21(،  �اْلأَْن�سَ ُلَغة  َوِه��ي 
ِفي  ْطر  و�ل�سَّ وتلقاءه،  َنحوه  �أَي:  ھ})22(،  ھ  ہ  ہ 
ا ما قاله  ار()23(. ومنه �أي�سً ف، َوَهِذه َهُهَنا ُلَغة �اْلأَْن�سَ َكاَلم �ْلَعَرب �لّن�سْ
: )ِباْلَبَخِل( �لر�زي في �سياق حديثه عن »�لُبْخل«: )َقَر�أَ َحْمَزُة َو�ْلِك�َساِئيُّ
اِر، َو�ْلَباُقوَن  )24(، ِبَفْتِح �ْلَباِء َو�ْلَخاِء، َوِفي �ْلَحِديِد ِمْثُلُه، َوِهَي ُلَغُة �اْلأَْن�سَ

مِّ �ْلَباِء َو�ْلَخاِء، َوِهَي �للَُّغُة �ْلَعاِلَيُة()25(. ِباْلُبْخِل ِب�سَ
ا: )َوَقَر�أَ  ومن ذلك ما قاله �لقرطبي في �سياق حديثه عن »�لُبخل« �أي�سً
ٍن  ُمَحْي�سِ َو�ْب��ُن  َوُحَمْيٌد  َوُمَجاِهٌد  َيْعَمَر  بن  ويحيى  عمير  بن  وعبيد  �أََن�ٌس 
ومنه  اِر()26(.  �اْلأَْن�سَ ُلَغُة  َوِهَي  ِبَفْتَحَتْيِن،  )ِباْلَبَخِل(   : َو�ْلِك�َساِئيُّ َوَحْمَزُة 
�أن يكتب  �أر�د  �أن زيد بن ثابت  ما قاله �لقا�سمي: )قد ثبت في �ل�سحيح 
عثمان  �إلى  ورفعوه  ذلك  من  فمنعوه  �الأن�سار،  لغة  على  بالهاء  »�لتَّاُبوت« 
ا  ر�سي �هلل عنه. فاأمرهم �أن يكتبوه بالتاء على لغة قري�س()27(. ومنه �أي�سً
قول �أبي �لف�سل �لبعلي: )فاأما »بد�ية« بلفظ هد�ية، فلم �أرها م�سرًحا بها، 
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لكن تتخرج على لغة من قال: »بِديت �ل�سيء وبديت به« بغير همز، وهي لغة 
�الأن�سار()28(.

ارية، ومن  هم بالن�سب �إلى �الأن�سار، فقال: لغٌة �أن�سَ ر بع�سُ وقد عبَّ
�ْبن  َقاَل  ة،  �أن�ساريَّ �لتَّابوِت،  ِفي  ُلَغة  �بن �سيده: )�لتَّابوُه:  ذلك ما قاله 
جني: َوقد ُقرئ بَها()29(. ومن ذلك ما نقله �لزبيدي عن �بن �لقطاع: 
يَّة،  : ُلغٌة عامِّ ة بدَل �ْلهمَزة َفَقاَل �لمطرزيُّ )و�أَما »�لِبَد�َيُة« ِباْلَك�ْسِر و�لتحتيَّ
اع: ِهَي لغٌة �أَن�سارّية،  ها �ْبن َبّري من �الأَغالط، َوَلِكن َقاَل �بُن �لَقطَّ وعدَّ

مته()30(. وهذ� �لتعبير قليٌل عندهم. »َبَد�أُْت بال�سيِء وَبدِيُت ِبِه«: َقدَّ
ثالًثا: كالم الأن�صار:

�سبقه  ا  ممَّ �أق��لَّ  ور�أيته  �الأن�سار«،  »كالم  ب�  عنها  يعبر  من  ومنهم 
عندهم، ومن ذلك ما قاله ثعلب: )�أخبرنا محمد قال وحدثنا �أبو �لعبا�س 
ار في كالم �الأن�سار: �لخبير«()31(. ومن ذلك ما  قال �أبو عبد�هلل: »�الأكَّ
ار  نقله �بن حجر عن بع�سهم، فقال: »َوَقاَل َغيره: �ْلَخِبير ِفي َكاَلم �اْلأَْن�سَ

ار«)32(. �الأكَّ
يت هذ� �لبحث ب� »لغة �الأن�سار« ال  ويجدر �لتنبيُه هنا �إلى �أني �سمَّ
»لغة �أهل �لمدينة« مع �أن تردد م�سطلح �أهل �لمدينة �أكثر كما �أ�سرت �إلى 

ذلك في �لعر�س �ل�سابق الأ�سباب، منها:
؛ الأن �لمق�سود بهذه �للغة هم �الأن�سار، وقول  1 - �أن لغة �الأن�سار �أدقُّ
لغة �أهل �لمدينة قد يدخل معهم من لي�س منهم؛ الأن �لمدينة كان 

ي�سكنها غير �الأن�سار، كما هو معروف ومنهم �ليهود.
�لمدينة  و�أهل  لفًظا؛ الأنه مفرد،  �أخ�سر  �الأن�سار  بلغة  �لت�سمية  �أن   - 2
مركب تركيب �إ�سافة، ومر�عاة �الخت�سار في �لعناوين مطلب مهم، 

�إذ� لم ُيعار�س باأمر �أهم.
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المبحث الثاني: م�صادر لغة الأن�صار:
�هتمامي  ل�سدة  لكني  و�لمعاجم،  �للغة  كتُب  �للغِة  ه��ذه  م��ظ��انُّ 
رجعت  بل  �لُكتب،  من  �لنوع  ه��ذ�  على  �لبحث  �أق�سر  لم  بالمو�سوع 
فقد  لذ�  ذلك؛  ونحو  �لحديث  و�سروح  �لقر�آن،  وعلوم  �لنحو،  كتب  �إلى 
متفرقة  فوجدتها  �الأن�سار؛  لغة  منها  ��ستقيُت  �لتي  �لم�سادر  �ختلفت 
وخز�نة  مالك،  البن  �لت�سهيل  و�سرح  �سيبويه،  ككتاب  �لنحو  كتب  في 
و�لقر�ء�ت،  �لقر�آن  وغريب  كالتف�سير  �لقر�آن  وعلوم  وغيرها،  �الأدب، 
وكتب �للغة كالمعاجم و�لغريب، وكتب �سروح �لحديث وغريبه، ور�أيتها 
كذلك في بع�س كتب �لفقه وحو��سيها، وما ذ�ك �إال الت�سال هذه �للغة 
�ل�سحابة  بع�س  و�آث��ار  �لنبوي  و�لحديث  وق��ر�ء�ت��ه،  �لكريم  بالقر�آن 
ومنهم �الأن�سار، فكانت هذه �الألفاظ محلَّ عناية من �ألَّف في �لتف�سير 
و�لقر�ء�ت و�سروح �لحديث وغريبه، ف�ساًل عن �لمعاجم �لتي خ�س�ست 
�أهمَّ  لنقل كالم �لعرب وبيان معانيه، ومنها لغة �الأن�سار، و�ساأورد هنا 
�لم�سادر �لتي نقلت لنا لغة �الأن�سار، وُعنيت بها �سرًحا وبياًنا وتعلياًل، 

وهاَك تف�سيَل �لحديث عنها مرتبة بح�سب كثرة �إير�دها لهذه �للغة: 
اأوًل: المعاجم:

كانت �لمعاجُم �أكثَر هذه �لم�سادِر ذكًر� للغة �الأن�سار، فقد �أخذت 
�لكتب  ه��ذه  الأن  ذل��ك؛  في  غ��رو  وال  �للغة،  ه��ذه  من  �الأوف���ى  �لن�سيب 
ُخ�س�ست لبيان معاني �لكلمات، وذكر �ختالف لغات �لعرب في بع�س 
عناية  لقيت  �لتي  �للغات  ه��ذه  من  و�ح��دة  �الأن�سار  ولغة  �لمفرد�ت، 

و�هتماًما من موؤلفي هذه �لكتب.
وكان ل�سان �لعرب، وتاج �لعرو�س �أكثَر هذه �لكتب ذكًر� لهذه �للغة، 
ر�ن �لتزما بنقل جلِّ ما ورد في �أ�سهر  ولعلَّ �سبب ذلك �أنهما كتابان متاأخِّ
�لمعاجم �لتي �سبقتهما، فكان لهما �لن�سيب �الأوفى في ذلك، ثم جاء 
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بعد ذلك تهذيب �للغة، ثم �لمحكم و�لمحيط �الأعظم، ثم �ل�سحاح، ثم 
كتاب �لعين، وقد �أثبت كثيًر� منها في هو�م�س هذ� �لبحث.

ثانًيا: كتب غريب القراآن والحديث والأثر:
�لكريم  �لقر�آن  في  وردت  �لتي  �لغريبة  �الألفاظ  �لكتب  هذه  مد�ر 
هذه  في  حا�سرة  �الأن�سار  لغة  كانت  وقد  �ل�سريف،  �لنبوي  و�لحديث 
�ألفاظ هذه �للغة في �لقر�آن �لكريم و�لحديث  �لكتب؛ نظًر� لورد بع�س 
�لنبوي �ل�سريف، كما �سياأتي بيانه بالتف�سيل، وياأتي في مقدمتها كتاُب 
غريب �لحديث للقا�سم بن �سالم، ثم غريب �لحديث البن قتيبة، و�لنهاية 
في غريب �لحديث و�الأثر البن �الأثير. وقد �أثبتُّ هذه �لكتب في هو�م�س 

�لبحث، كما �سياأتي.
ثالًثا: كتب �صروح الحديث والفقه:

وردت �ألفاٌظ من لغة �الأن�سار في بع�س �الأحاديث �لنبوية و�آثار بع�س 
�ل�سحابة، ر�سو�ن �هلل عليهم، وكتب �سروح �لحديث تعنى كثيًر� ببيان 
معاني �لكلمات �لتي وردت في هذه �الأحاديث، وبخا�سة �إذ� كانت غريبة 
�أو خا�سة بلغة معينة، فكانت لغة �الأن�سار حا�سرة في بع�س هذه �لكتب، 
كما �أنَّ بع�َس �ألفاظ لغة �الأن�سار مت�سلٌة ببع�س �الأحكام �لفقهية، فجاء 
قد  الأنه  معانيها؛  لبيان  �لكتب  هذه  بع�س  في  �الألفاظ  هذه  بع�س  ورود 

يبنى على �ختالف �لمعنى �ختالُف �لحكم �لفقهي فيها.
ومن كتب هذ� �ل�سنف �لتي وردت فيها بع�س �الألفاظ �الأن�سارية: 
و�أ�سنى  �لمقنع،  �ألفاظ  على  و�لمطلع  �لق�سطالني،  و�سرح  �لباري،  فتح 
�لدقائق،  كنز  �سرح  �لر�ئق  و�لبحر  �لطالب،  رو�س  �سرح  في  �لمطالب 
و�لرو�سة �لندية في �سرح �لبهجة �لوردية، وم�سارق �الأنو�ر على �سحاح 
في  �أوردت��ه  مما  ونحوها  �ل�سر�ئع،  ترتيب  في  �ل�سنائع  وبد�ئع  �الآث��ار، 

هو�م�س هذ� �لبحث.
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ومع تنوع هذه �لكتب وكثرتها في هذ� �لق�سم �إال �أنك ال تكاد تجد في 
�لكتاب �لو�حد منها غالًبا �إال لفظة و�حدة �أو لفظتين من كالم �الأن�سار، 

وذلك بح�سب بحثي و�طالعي. 
رابًعا: كتب التف�صير:

ورد في �لقر�آن �لكريم وقر�ء�ته ما عزي �إلى �أنه من كالم �الأن�سار؛ 
لذ� فاإن بع�س �لمف�سرين �أ�سار �إلى ذلك ووقف عنده وبيَّنه، ون�سَّ على 

�أن هذه �للفظة من لغة �الأن�سار.
ومن  �الأن�سار،  لغة  �إي��ر�د  في  �الأق�سام  �أق��لِّ  من  �لق�سم  هذ�  ويعدُّ 
�لثعلبي،  تف�سير  �الأن�سار  كالم  بع�س  على  ت  ن�سَّ �لتي  �لتفا�سير  �أهم 
وتف�سير  �ل����ر�زي،  وتف�سير  و�لك�ساف،  عطية،  و�ب��ن  و�ل�سمرقندي، 
في  �أثبت  مما  ونحوها  �لم�سون،  و�ل��در  �لمحيط،  و�لبحر  �لقرطبي، 

هو�م�س �لبحث.
خام�ًصا: كتب النحو:

ُن�سبْت بع�ُس �لق�سايا �لنحوية و�ل�سرفية �إلى �أهل �لمدينة؛ لذ� كان 
و�سرح  �سيبويه،  كتاُب  �لنحو، وفي مقدمتها  �للغة ح�سور في كتب  لهذه 
�لمف�سل البن يعي�س، و�سرح �لت�سهيل البن مالك، وخز�نة �الأدب، وغيرها 

كما هو مبيَّن في �لف�سل �لثاني في مبحثي �ل�سرف و�لنحو. 
ولكن ذكر هذه �للغة في هذه �لكتب كان قلياًل، مقارنة بورودها في 
�الأن�سار  لغة  �أن  �ل�سبب في ذلك  �أن  �لمعاجم و�لغريب،ويظهر لي  كتب 
د�خلة في �للغة �لحجازية، وهي لغة يذكرها �لنحويون كثيًر� في كتبهم، 
�لتر�كيب  من  فيها  لي�س  الأنه  ربما  للتخ�سي�س،  حاجة  هناك  يكن  ولم 
فيها  لي�س  �إذ  بالذكر؛  تخ�سي�سها  �إلى  يدعو  ما  بها  �لخا�سة  �لنحوية 
�سيء مختلف عن لغة �أهل مكة وما جاورها، وهو ما ي�سمى لغة �لحجاز؛ 
لذ� فالنحويون �كتفو� بذكر لغة �لحجاز للداللة على لغة هذه �لمنطقة 

كلها �لتي تدخل فيها لغة �أهل �لمدينة.
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و�لمعاجم  �لغريب  كتب  في  �الأن�سار  لغة  ذكر  كثر  لم  ُيقال:  وقد 
�للغة يدققون  �أن علماء  ر�أيي  و�ل�سرف؟ فالجو�ب في  �لنحو  دون كتب 
في �لمفرد�ت ومعانيها، بخالف �لنحويين �لذين يبحثون في �لتر�كيب 
�أهل  فيها  خالف  �لتي  �لمفرد�ت  بع�س  �للغويون  وجد  فقد  ولذ�  غالًبا؛ 
�لمدينة �أهل مكة فخ�سوها بالذكر، ال�سيما �أن �لعناية بلغة �أهل �لمدينة 
كان �هتمام �سر�ح �لحديث �ل�سريف، وكثير منهم من �للغويين، وذلك 
�لر�سول - �سلى �هلل عليه  ق�الها  �لنبوية  �أن كثيًر� من �الأحاديث  ب�سبب 
مما  �الأن�سار،  بع�س  قالها  �أو  باالأن�سار،  متاأثًر�  �لمدينة،  في   - و�سلم 
ي�سمى باالأثر، وهذه كلها محل عناية �لمحدثين و�للغويين، فكانت هذه 

�الألفاظ محل عناية �للغويين من �سر�ح �الأحاديث وغريبه.
تنوعت  �إذ  �الأن�سار؛  بلغة  �لعلماء  عناية  تظهر  �لعر�س  هذ�  وبعد 
لها  كان  �للغة  وغريب  �لمعاجم  �أن  يلحظ  �أنه  غير  �للغة،  هذه  م�سادر 
�لن�سيب �الأوفى من هذه �للغة، وال غرو في ذلك، الأن هذ� مجالها ومكان 

در��ستها.
المبحث الثالث: خ�صائ�س لغة الأن�صار:

بعَد جمِع هذه �لمفرد�ِت �لتي ُعزيت �إلى لغِة �الأن�سار، و�لوقوف عند 
�سياقاتها  في  و�لتاأمل  �الألفاظ،  لتلك  وتحليلهم  فيها،  �لعلماء  ن�سو�س 
ظهرت لي بع�ُس �لخ�سائ�س �لم�ستركة لهذه �الألفاظ، و�سياأتي تف�سيل 
ذلك في �لف�سل �لثاني من هذ� �لبحث، ومن �أبرز �لخ�سائ�س ما ياأتي:

1 - اأنها لغة عالية موافقة للقراآن:
من  �أف�سح  �إنَّ  ثم  �لعرب،  �أ�سل  من  فاالأن�ساُر  ذل��ك  في  غ��رو  ال 
نطق بال�ساد - �سلى �هلل عليه و�سلم - نزل بهم وتحدث �إليهم، ثم �إنه 
جاورهم كثيٌر من ف�سحاء قبيلة قري�س، وهم �أهل مكة، وهم من �أف�سح 
من تكلَّم بالعربية، وهم كبار �ل�سحابة من �أقحاح قري�س، وقد نزل كثير 
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بين ظهر�ني   - و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه   - و�لر�سول  �لكريم  �لقر�آن  من 
�أهل �لمدينة.

وقد كان بينهم وبين قبيلة قري�س تجارٌة وتز�وٌر قبل �الإ�سالم؛ لهذه 
�الأمور وغيرها كان هناك ت�سابٌه كبيٌر بين لغة �الأن�سار ولغة قري�س؛ لذ� 
فقد ن�سَّ بع�س �لعلماء على �أنه ال فرق في �لقر�آن بين لغة قري�س ولغة 
بالتاء،  تنطقها  فقري�س  »�لتابوت«؛  وهي  و�ح��دة،  كلمة  في  �إال  �الأن�سار 
لغة  تختلف  )لم  قال:  �أنه  معن  بن  �لقا�سم  ونقل عن  بالهاء،  و�الأن�سار 
قري�س و�الأن�سار في �سيء من �لقر�آن �إال في »�لتابوت«)33(، فلغة قري�س 

بالتاء، ولغة �الأن�سار بالهاء()34(.
و�سفها  �لتي  قري�س  ولغة  �الأن�سار  لغة  بين  �ل�سديد  �لتو�فق  وهذ� 

كثيٌر من �لعلماء باأنها �للغة �لعالية يدل على علو لغة �الأن�سار.
ومن �الألفاظ �لتي وردت في �لقر�آن مو�فقة للغة �الأن�سار »�لزعيم«، 
�لمعنى  في  �لمتقاربة  �الألفاظ  بع�س  بين  فيه  يفرق  كالم  حبان  فالبن 
ثم  ق��وم،  بلغة  منها  و�ح��دة  كل  �لزعيم؛فخ�سَّ  ومنها  �لمتر�دفة،  �أو 
ِعيُم ُلَغة �أَْهل  ُبو َحاِتٍم: �لزَّ جعل �إحد�ها لغة �أهل �لمدينة، فقال: )َقاَل �أَ
َر، َو�ْلَكِفيُل ُلَغة �أَْهل �ْلِعَر�ِق()35(. فخ�سَّ  �ْلَمِديَنِة، َو�ْلَحِميُل ُلَغة �أَْهل ِم�سْ
�لقر�آن  به  نزل  لما  مو�فًقا  ذكره  ما  وكان  �الأن�سار،  بلغة  �لزعيم  كلمة 

�لكريم. 
ومن ذلك »�لَبَخل« بفتح �لباء و�لخاء لغة �أن�سارية، وقد وردت قر�ءة 

�سبعية مو�فقة للغتهم فيها.
�لعرب  لغة  في  �ل�سطر  �أن  و�لمن�سوخ  �لنا�سخ  في  �لمقري  وذك��ر 

�لنِّ�سف، وفي لغة �الأن�سار �لنحو و�لتلقاء، فقال: )َونزل: {ہ ہ 
ہ ھ ھ})36(؛ �أَي: َنحوه وتلقاءه، و�ل�سطر ِفي َكاَلم �ْلَعَرب 
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�أن معنى �ل�سطر في  ار()37(. و�الأقرب  ْن�سَ �اْلأَ ُلَغُة  َهُهَنا  َوَهِذه  ف،  �لّن�سْ
�الآية �لنَّحو و�لتلقاء، وهذ� مو�فق للغة �الأن�سار كما ذكر �لمقري.

بل �إنَّ ما و�سف من لغتهم باأنه قليٌل، ومنه »�لتابوه« بالهاء وردت فيه 
قر�ءة تو�فق لغتهم، لكنها غير �سبعية.

لغتهم ما و�سف  ورد على  ولكن قد  �للغة،  تلك  �لغالب في  هذ� هو 
هد�يا،  و�لقيا�س  »ه��َد�وى«،  على  ية«  »هدَّ جمعهم  ذلك  ومن  بال�سذوذ، 
�ْلَمِديَنة: هَد�َوى()38(.  �أهِل  وُلغة  َهَد�َيا،  ة  �لَهِديَّ �الأزهري: )َوجمع  قال 

و�سياأتي تف�سيل �لحديث عن ذلك في �لف�سل �لثاني.
2 - اأنها لغة تميل اإلى التخفيف غالًبا:

�إلى  �أهلها  يميل   - غالًبا   - �أنها  يجد  �الأن�سار  لغة  في  �لمتاأمل  �إنَّ 
�لتخفيف، ومن �ل�سو�هد على ذلك ما ياأتي:

1 - �ختيارهم �لفتح في �لفتوى بداًل من �ل�سم، و�لفتح �أخف، قال �بن 
في  �لفتُح  �لَفِقيُه،  به  �أَْفَتى  ما  و�لَفْتَوى:  و�لُفْتَوى  )و�لفْتَيا  �سيده: 

�لَفْتَوى الأهِل �لمِديَنِة()39(.
�لباء  ها نطًفا لغة �الأن�سار، بفتح  �أخفِّ 2 - ورد في »�لُبْخل« لغات، ومن 
: )ِباْلَبَخِل( ِبَفْتِح �ْلَباِء  و�لخاء، قال �لر�زي: )َقَر�أَ َحْمَزُة َو�ْلِك�َساِئيُّ
اِر، َو�ْلَباُقوَن )ِباْلُبْخِل(  َو�ْلَخاِء، َوِفي �ْلَحِديِد ِمْثُلُه، َوِهَي ُلَغُة �اْلأَْن�سَ
مِّ �ْلَباِء َو�ْلَخاِء، َوِهَي �للَُّغُة �ْلَعاِلَيُة()40(. و�سياأتي تف�سيل �لكالم  ِب�سَ

عن هذه �لم�ساألة في �لف�سل �لثاني.
3 - ومن ذلك نطق �الأن�سار دون �سو�هم �لفعل )بد�أ(: )بدي( بالياء ال 
�لهمزة، و�لياء �أخف من �لهمزة. و�سياأتي تف�سيل �لكالم عن هذه 

�لم�ساألة في �لف�سل �لثاني.
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ومر�عاة �الأخف لي�س بالزم في كل كالمهم؛ الأن منه ما جاء على 
ر«، فقد خالفو� �لعرب  خالف ذلك، ومنه ما حكي عنهم في �لفعل »ح�سَ
َرِت  َح�سَ )َوُي��َق��اُل:  فار�س:  �بن  قال  فك�سروها،  �لعين،  يفتحون  �لذين 
ُر«. َوَهَذ� ِمْن  َرْت«. َوُكلُُّهْم َيُقوُل: »َتْح�سُ اَلُة، َوُلَغُة �أَْهِل �ْلَمِديَنِة: »َح�سِ �ل�سَّ

َناِدِر َما َيِجيُء ِمَن �ْلَكاَلِم َعَلى َفِعَل َيْفُعُل()41(. و�لك�سر �أثقل من �لفتح.
3 - اأنها لغة تاأثرت بالطبيعة الجغرافية للمدينة المنورة:

ما  بهم  �لخا�سة  �الألفاظ  في  كثر  ولذ�  زر�عة؛  �أهَل  كانو�  �الأن�سار 
ا تميزت به لغة �الأن�سار عن لغة قري�س �لتي لم  يتعلق بالزر�عة، ولعلَّه ممَّ

تعرف عنها هذه �لحرفة. 
بفتح  »�لَكَثُر«  �الأن�سار  لغة  �أنه من  �للغويين على  بع�س  �أورده  ا  وممَّ
ْخِل، َوُهَو �َسْحُمُه �لذي في و�سط  ار �لنَّ �لكاف و�لثاء، ومعناه عندهم: ُجمَّ

َماُر)43(. ْخَلة؛ و�حدته َكَثرة)42(. َوُهَو ُيوؤَْكُل ِعْنَدُهْم مثلما ُتوؤَْكُل �لثِّ �لنَّ
َحِديث  ِفي  �أَُبو عبيد:  �لقا�سم بن �سالم: )َوَقاَل  ومن ذلك ما قاله 
اَلم: )اَل َقْطَع ِفي َثَمر َواَل َكَثر(. وكثر: َثَمر، َقاَل �أَُبو ُعَبْيد  ِبي َعَلْيِه �ل�سَّ �لنَّ
ا()44(،  �أَْي�سً ار، َوُهَو �لجذب  ار �لّنخل ِفي َكاَلم �اْلأَْن�سَ َوَغيره: �لَكَثر ُجمَّ
ار �لّنخل، �أن�سارية، َوِمْنه �لَحِديث:  وقال �بن �سيده: )و�لكَثر، و�لكثر، جمَّ

)اَل قطع ِفي َثَمر َواَل كثر(()45(.
يق«: وهو �الأحمر �لذي يكون في  ومما ُعدَّ من لغة �أهل �لمدينة »�ل�سِّ
ن �سرح باأنه لغة �أهل �لمدينة �أبو عمرو �ل�سيباني)46(،  قلب �لنَّخل.وممَّ

ور�سي �لدين �ل�سغاني)47(، و�لزبيدي)48(.
قلب  في  يكون  �ل��ذي  �الأحمر  يق:  )�ل�سِّ �ل�سيباني:  عمرو  �أب��و  قال 

�لنَّخل، من لغة �أهل �لمدينة()49(.
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بمعنى  �لمدينة  �أهل  كالم  في  »�ْلَخِبير«  باأن  �لعلماء  بع�س  ح  و�سرَّ
�ع)50(. �ث و�لزرَّ ح و�لحرَّ ار بمعنى �لفالَّ ار، و �ْلَخِبير و�الأكَّ �الأكَّ

ونقل ذلك �بن حجر عن بع�سهم، فقال: »َقْوله: نهى َعن �لمخابرة، 
�سُله �أَنَّ �أهل َخْيَبر َكاُنو�  وِهَي �ْلُمَز�رَعة على ُجْزء يخرج من �الأَْر�س، َو�أَ
يتعاملون َكَذِلك، جزم بذلك �بن �اْلأَعَر�ِبي، َوَقاَل َغيره: �ْلَخِبير ِفي َكاَلم 

ار«)51(. ار �الأكَّ �اْلأَْن�سَ
�أي:  �الأر���س؛  يخابر  الأن��ه  �الأن�سار؛  لغة  في  خبيًر�  ���اُر  �الأكَّ َي  و�ُسمِّ
�ع، �سمي بذلك؛ الأنه يحفر �الأَْر�س ِفي  اركذلك �لزرَّ يوؤ�كرها)52(، و�الأكَّ

َر�َعة، و�الأُْكَرة �لُحْفرة)53(. �لزِّ
على  د�اًل  جاء  ومما  كالرطب،  و�أنو�عه  بالتمر  �لمدينة  عرفت  وقد 
طَب عند�أَْهلِ �لَمِديَنِة  ذلك �أنه ورد في كتب �للغة �أّن »�لَجْزء« بمعنى �لرُّ

وه بذلك الْجِتز�ئهم بِه َعن �لطّعاِم)54(. �َسمَّ
ومن �لمعلوم �أن �لمدينة م�سهورة بنبت ي�سمى �لبطيخ، وقد ورد على 
لغة  يَخ  بِّ �لطِّ �أن  على  �لزمخ�سري  ن�سَّ  بيخ،  �لطِّ فقالو�:  بالقلب،  لغتهم 
في �لبطيخ عند �أهل �لمدينة. قال: )وتطبخ �لرجل: �أكل �لبطيخ، و�أكل 

�لطبيخ: لغة �أهل �لمدينة()55(.
عالقتها  وه��و  م�سترًكا،  �أم���ًر�  ونحوها  �لكلمات  ه��ذه  في  فتلحظ 

بالزر�عة �لتي عرف بها �أهل �لمدينة.
رْت في األفاظ الحديث النبوي واآثار ال�صحابة: 4 - اأنها لغة اأثَّ

�إنَّ هجرة �لر�سول - �سلى �هلل عليه و�سلم - �إلى �الأن�سار، وبقاءه عندهم 
َر في مفرد�ته �لتي تكلَّم بها، عليه �ل�سالة و�ل�سالم، وهي  حتى و�فاه �الأجل �أثَّ
�لمفرد�ت �لتي نقلها عنه �ل�سحابة ورو�ة �الأحاديث على �أنها �سنة مقد�سة، 

فكان من بين كالم هذه �ل�سنة كلمات خا�سة باأهل �لمدينة �ل�سريفة.
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)و�لَكَثر:  �سيده:  �بن  قول  ذلك  على  �لة  �لدَّ �لعلماء  ن�سو�س  ومن 
جماُر �لّنخل، �أن�سارية، َوِمْنه �لَحِديث: )اَل قطع ِفي َثَمر َواَل َكَثر(()56(.

َعَلْيِه  ِبي،  �لنَّ َحِديث  ِفي  �أَُبو عبيد:  )َوَق��اَل  �سالم:  بن  �لقا�سم  وقال 
اَلم: )اَل َقْطَع ِفي َثَمر َواَل كَثر(.وكثر: َثَمر، َقاَل �أَُبو ُعَبْيد َوَغيره: �لَكَثر  �ل�سَّ

ا()57(. ار، َوُهَو �لجذب �أَْي�سً ار �لّنخل ِفي َكاَلم �اْلأَْن�سَ ُجمَّ
ا�س« عند �الأن�سار خا�سة،  ومن ذلك »�لمختفي«، فهي بمعنى: »�لنبَّ
ومع ذلك ورد كالم �لر�سول - �سلى �هلل عليه و�سلم - مو�فًقا لها، وعلى 
:)َلَعَن  �أن��ه   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - �لر�سول  عن  روي  ما  �للغة  هذه 

�ْلُمْخَتِفَي َو�ْلُمْخَتِفَيَة()58(.
ون �الإجارة  ومن ذلك ماذكره �أبو بكر �لكا�ساني �أن �أهل �لمدينة ُي�سمُّ
ُه �أََر�َد ِباْلَبْيِع  ُ َعْنُه - َفَيْحَتِمُل �أَنَّ َي �هللَّ ا َحِديُث َجاِبٍر - َر�سِ بيًعا، فقال: )َو�أَمَّ
ى َبْيًعا ِفي ُلَغِة �أَْهِل �ْلَمِديَنِة()59(. ويعني بحديث جابر  َها ُت�َسمَّ �اْلإَِجاَرَة؛ اِلأَنَّ
ا َنِبيُع  ُه َقاَل: )ُكنَّ ِ �أَنَّ ما ذكره من قبل، وهو ما ُرِوَي َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد �هللَّ

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم()60(. لَّى �هللَّ ِ �سَ َهاِت �اْلأَْواَلِد َعَلى َعْهد َر�ُسوِل �هللَّ �أُمَّ
وعلى لغة �أهل �لمدينة روي لنا في �لحديث عن �لنبي - �سلى �هلل 
يخ بالرطب()61(؛ الأن �لّطّبيخ لغة في  بِّ عليه و�سلم - :)�أنه كان ياأكل �لطِّ

�لبطيخ عند �أهل �لمدينة.
�لَمِديَنِة  عند�أَْهلِ  طَب  �لرُّ �لَجْزءبمعنى  �أّن  �للغة  كتب  في  ورد  وقد 
�لنبي  في حديث  ورد  وقد  �لطّعاِم)62(،  َعن  بِه  الْجِتز�ئهم  بذلك  وه  �َسمَّ
-�سلى �هلل عليه و�سلم-: ) �أنه �أتي بقناٍع َجْزٍء()63(، جاء في �لفائق �أّن 

بق �لذي ُيوؤكل عليه)64(. �لقناع هو: �لطَّ
�لمدينة، وقد ورد  �أهل  لغة  �لنَُّغر طائر في  �أن  �لعلماء  وذكر بع�س 
ِلُبَنيٍّ كان الأبي  �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم -  ذكره م�سغرً� في قول 
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َغْيُر؟ �أو ما  َطلحَة �الأن�ساريِّ وكان له ُنَغٌر فمات: )يا�أبا عمير، ما فعل �لنُّ
فعل �لنغير يا �أبا عمير؟()65(.

لذ� فاإن عناية علماء �للغة وغيرهم باأحاديث �لنبي، �سلى �هلل عليه 
من  كثيًر�  الأن  �الأن�سار؛  بلغة  �لعناية  �إلى  �أف�ست  �ألفاظها  و�سرح  و�سلم 
لذ�  �الأن�سار؛  �أ�سحابه من  �لمدينة، وكان بين ظهر�ني  كالمه كان في 
�سروح  كتب  من  �للغة  هذه  منها  �أخ��ذت  �لتي  �لم�سادر  من  كثيًر�  ترى 

�لحديث، وغريبه.
المبحث الرابع: طريقة العلماء في ال�صت�صهاد بلغة الأن�صار:

لم يكن �لعلماء - رحمهم �هلل تعالى - في ذكرهم لغَة �الأن�سار على 
وتيرة و�حدة، ومن طرقهم �لتي �تخذوها في �ال�ست�سهاد بلغة �الأن�سار 

ما ياأتي:
الطريقة الأولى: الكتفاء بعزو اللفظة اإلى لغة الأن�صار، اأو اأهل المدينة:

ِعيُم  هذه �لطريقة كثرت في كتبهم، ومن ذلك ما َقاَله �أَُبو َحاِتٍم: )�لزَّ
َر، َو�ْلَكِفيُل ُلَغُة �أَْهِل �ْلِعَر�ِق()66(.  ُلَغُة �أَْهِل �ْلَمِديَنِة، َو�ْلَحِميُل ُلَغُة �أَْهِل ِم�سْ
ة َهَد�َيا، وُلغة �أهِل �ْلَمِديَنة: هَد�َوى()67(.  ومنه قول �الأزهري: )َوجمع �لَهِديَّ
�لَفِقيُه،  به  �أَْفَتى  ما  و�لَفْتَوى:  و�لُفْتَوى  )و�لفْتَيا  �سيده:  �بن  قول  ذلك  ومن 
)وتطبخ  �لزمخ�سري:  قول  ومنه  �لَمِديَنِة()68(.  الأه��ِل  �لَفْتَوى  في  �لفتُح 
�لرجل: �أكل �لبطيخ، و�أكل �لطبيخ: لغة �أهل �لمدينة()69(. وقال �أبو ف�سل 

ا�س �لمختِفي()70(. �لب�ستي: )َقاَل: �أهل �ْلَمِديَنة ي�سمون �لنبَّ
الطريقة الثانية: ال�صت�صهاد بلغة الأن�صار على م�صاألة لغوية، اأو راأي معين، اأو قراءة قراآنية:

 ُ َي �هللَّ ا َحِديُث َجاِبٍر - َر�سِ ومن ذلك قول �أبي بكر �لكا�ساني: )َو�أَمَّ
ْهِل  �أَ ُلَغِة  ِفي  َبْيًعا  ى  ُت�َسمَّ َها  اِلأَنَّ َج��اَرَة؛  �اْلإِ ِباْلَبْيِع  �أََر�َد  ُه  �أَنَّ َفَيْحَتِمُل   - َعْنُه 

�ْلَمِديَنِة()71(.
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ومن ذلك توجيههم بع�س �لقر�ء�ت �لقر�آنية بلغة �الأن�سار، ومن ذلك 
�الحتجاج بها لقر�ءة ) �لَبَخل( لحمزة و�لك�سائي، قال �لقرطبي: )َوَقَر�أَ 
ٍن  ُمَحْي�سِ َو�ْبُن  َوُحَمْيٌد  َوُمَجاِهٌد  َيْعَمَر  بن  ويحيى  عمير  بن  وعبيد  �أََن�ٌس 
وقال  اِر()72(.  �اْلأَْن�سَ ُلَغُة  َوِهَي  ِبَفْتَحَتْيِن،  )ِباْلَبَخِل(   : َو�ْلِك�َساِئيُّ َوَحْمَزُة 
: )ِباْلُبْخِل( ِبَفْتِح �ْلَباِء َو�ْلَخاِء، َوِفي �ْلَحِديِد  �لر�زي: )َقَر�أَ َحْمَزُة َو�ْلِك�َساِئيُّ
مِّ �ْلَباِء َو�ْلَخاِء، َوِهَي �للَُّغُة  اِر، َو�ْلَباُقوَن ِباْلُبْخِل ِب�سَ ِمْثُلُه، َوِهَي ُلَغُة �اْلأَْن�سَ
ا: )َوَقَر�أَ  �ْلَعاِلَيُة()73(. وقال �لقرطبي في �سياق حديثه عن هذه �الآية �أي�سً
ٍن  ُمَحْي�سِ َو�ْبُن  َوُحَمْيٌد  َوُمَجاِهٌد  َيْعَمَر  بن  ويحيى  عمير  بن  وعبيد  �أََن�ٌس 

اِر()74(. : )ِباْلَبَخِل( ِبَفْتَحَتْيِن، َوِهَي ُلَغُة �اْلأَْن�سَ َوَحْمَزُة َو�ْلِك�َساِئيُّ
ومنه قول �بن �سيده: )�لتَّابوُه: ُلَغة ِفي �لتَّابوت، �أن�سارية، َقاَل �ْبن 

جني: َوقد قرئ بَها()75(.
�لزهري: {ھ  لقر�ءة  م�سوًغا  �للغة  هذه  �لعلماء  بع�س  وقد جعل 
�بن  ق��ال  »ب���د�أ«،  في  �لهمز  من  ب��داًل  باالألف  ے})76(  ھ  ھ  ھ  
ْن�َساِن(  عطية: )وقر�أ جمهور �لنا�س )وبد�أ(، وقر�أ �لزهري: )َوَبَد� َخْلَق �الإِ
باألف دون همزة، وبن�سب �لقاف، وذلك على �لبدل ال على �لتخفيف.قال 
�لفقيه �الإمام �لقا�سي: كاأنه �أبدل �لياء من بدي �ألًفا، وبدي لغة �الأن�سار، 

وقال �بن رو�حة:
)ب�صم الإله وبه بدينا          ولو عبدنا غيره �صقينا)77(()78(.

حيان)79(،  �أب��و  منهم  جماعة  �لتخريج  ه��ذ�  في  عطية  �ب��ن  وتبع 
و�ل�سمين)80(، و�بن عادل)81(.

وقد ي�ست�سهد بلغة �الأن�سار بع�ُس �لعلماء ت�سويًغا وتجويًز� لما حكم 
كلمة  في  كالمهم  ذلك  ومن  و�للحن،  بالخطاأ  �لعلماء  من  كثيٌر  عليه 
�أرها  فلم  هد�ية،  بلفظ  »بد�ية«  �لبعلي:)فاأما  �لف�سل  �أبو  قال  »بد�ية«، 
به«  وبديت  �ل�سيء  »بديت  قال:  لغة من  تتخرج على  لكن  بها،  م�سرًحا 
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�الأن�سار  لغة  على  ورد  ما  فجعل  �الأن�سار()82(.  لغة  وهي  همز،  بغير 
تخريًجا لما ��ستهر بين �لُكتَّاب ولم ي�سمع عن �لعرب، وهو لفظ »بد�ية«.

الطريقة الثالثة: من العلماء من ُيحلل ال�صتعمال الأن�صاري:
ا ببيان معناها  بع�س �لعلماء يذكر �للغة �الأن�سارية، ثم يحللها لغويًّ
�سفي في  و�أ�سلها و�سبطها وما �إلى ذلك، ومن ذلك ما فعله نجُم �لدين �لنَّ
اَرَبُة  ُة �ْلُم�سَ تحليله لكلمة �لمقار�سة في لغة �الأن�سار، فقال: )َو�ْلُمَقاَر�سَ
َوُهَو  �ْلَقْر�ِس،  ِمْن  َماأُْخوَذًة  �للَّْفَظَة  َهِذِه  َي�ْسَتْعِمُلوَن  �ْلَمِديَنِة  َو�أَْهُل  ا،  �أَْي�سً
اِرِبِه،  �ْلَقْطُع ... اِلأَنَّ َربَّ �ْلَماِل َيْقَطُع َر�أْ�َس �ْلَماِل َعْن َيِدِه َوُي�َسلُِّمُه �إَلى ُم�سَ
اِرُب  اِرَب ِبَماِلِه، َو�ْلُم�سَ ُة �ْلُمَجاَز�ُة َفَربُّ �ْلَماِل َيْنَفُع �ْلُم�سَ َوِقيَل: �ْلُمَقاَر�سَ

َيْنَفُع َربَّ �ْلَماِل ِبَعَمِلِه()83(.
�ُووق«:  ومن هذه �لطريقة قوُل �لجوهري عند حديثه عن كلمة »�لزَّ
ه ُيْجَعُل  �ُووُق: �لزئبُق في لغة �أهل �لمدينة، وهو يقع في �لَتز�ويِق؛ الأنَّ )�لزَّ
مع �لذهب على �لحديد، ثم ُيدَخُل في �لنار فيذهب منه �لزئبق ويبقى 

ٌق، و�إن لم يكن فيه �لزئبُق()84(.  �ٍس: ُمَزوَّ �لذهب، ثمَّ قيل لكل ُمَنقَّ
ٌق(: )معناه: معمول  وقال �الأنباري في �سرح معنى قولهم: )بيٌت ُمَزوَّ
ئبق، و�لزئبق يقع في  بالز�ووق، و�لز�ووق في لغة بع�س �أهل �لمدينة: �لزِّ

ل« من »�لز�ووق«()85(. ق: »ُمَفعَّ �لتز�ويق، فُمَزوَّ
له �لزبيدي من �أ�سل كلمة »�لبالغاء« �الأن�سارية،  ومن ذلك ما ف�سّ
ُعبيٍد:  �أَُبو  قاَل  َفِة،  �لُم�َسرَّ �لَمِديَنِة  �أْهِل  بُلَغِة  �الأَك��اِرُع  )و�لباِلَغاُء:  فقال: 
و�إ�ْسَكاِن  بالَفْتِح  »باْي«  فاإّن  َبْت،  ُعرِّ ٌة  �لَكِلَمَة فاِر�ِسيَّ �أنَّ  �أَي:  باْيَها،  ُب  ُمَعرِّ
�أُْطِلَق  َو»َها«: عالَمُة �لَجْمِع ِعْنَدُهم، وَمْعناُه: �الأْرُجُل، ثمَّ  �لياِء: �لّرجُل، 
�لَم�ْسُهوُر  ُهَو  َوَهَذ�  باْجَها،  �أْي�سًا:  وَنَها  وُي�َسمُّ وَنْحِوَها،  �ل�ّساِة  �أكاِرِع  على 

ْل()86(. ْعِريُب َغِريٌب، فتاأمَّ ِعْنَدُهم، َوَهَذ� �لتَّ
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الطريقة الرابعة: من العلماء من يذكر لغة الأن�صار ويورد لها �صاهًدا:
من ذلك ما قاله �بن عطية: )و»بدي« لغة �الأن�سار، وقال �بن رو�حة:

ب�صــــــم الإله وبه بدينا        ولو عبدنا غيره �صقينا()87(.
ومن ذلك قول �أبي �لف�سل �لبعلي: )فاأما »بد�ية« بلفظ هد�ية، فلم 
�أرها م�سرًحا بها، لكن تتخرج على لغة من قال: بديت �ل�سيء وبديت به 
بغير همز، وهي لغة �الأن�سار، قال عبد �هلل بن رو�حة ر�سي �هلل عنه)88(:

ب�صـــــــــم الإله وبه بدينا            ولو عبدنا غيره �صقينا()89(.
ومن ذلك قول �بن �سيده: )و�لكثر، و�لكثر، جمار �لّنخل، �أن�سارية، 

َوِمْنه �لَحِديث: )اَل قطع ِفي َثَمر َواَل كثر(()90(.
من  فالٌن  )�آَل  �للغة:  تهذيب  في  ما جاء  ا  �أي�سً �لطريقة  هذه  ومن 
َمَكان  �آيل،  َرُجٌل  َيُقوُلوَن:  ار؛  ْن�سَ �اْلأَ ُلَغة  َوِهي  ونَجا،  ِمْنُه  َو�أََل  �أَي  فالٍن، 

هم: َو�ِئل؛ و�أَن�سد بع�سُ
م�س َفْوقها            َكَما اآَل ِمن َحرِّ النَّهاِر َطِريُد)91(()92(. ُبوٍب من ال�صَّ َيُلوذ ب�ُصوؤْ

�لطريقة �لخام�سة: منهم من يذكر لغة �الأن�سار، ثم يحكم عليها �أو 
على ما يقابلها:

�بن  قول  نف�سها  �الأن�سار  لغة  على  �لحكم  �إ�سد�ر  وهو  �الأول  فمن 
َرْت«. َوُكلُُّهْم  اَلُة، َوُلَغُة �أَْهِل �ْلَمدِ:يَنِة »َح�سِ َرِت �ل�سَّ فار�س: )َوُيَقاُل: َح�سَ
ُر«. َوَهَذ� ِمْن َناِدِر َما َيِجيُء ِمَن �ْلَكاَلِم َعَلى َفِعَل َيْفُعُل()93(. َيُقوُل: »َتْح�سُ
ومن �الآخر وهو �إ�سد�ر �لحكم على �للغة �لمقابلة لها قول �لر�زي: 
: )ِباْلُبْخِل( ِبَفْتِح �ْلَباِء َو�ْلَخاِء، َوِفي �ْلَحِديِد ِمْثُلُه،  )َقَر�أَ َحْمَزُة َو�ْلِك�َساِئيُّ
�للَُّغُة  َوِه��َي  َو�ْلَخاِء،  �ْلَباِء  مِّ  ِب�سَ ِباْلُبْخِل  َو�ْلَباُقوَن  اِر،  �اْلأَْن�سَ ُلَغُة  َوِه��َي 

�ْلَعاِلَيُة()94(.
**********
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الف�صل الثاني: الم�صت�صهد به من لغة الأن�صار جمًعا ومناق�صًة
المبحث الأول: الم�صتوى ال�صوتي:

هولِة و�لتي�سير، فتحاول �لتخل�َس من  �إنَّ �للغَة �لعربية تميُل نحَو �ل�سُّ
�الأ�سو�ت �لع�سيرة في �لنطق، وت�ستبدلها باأ�سو�ٍت �أخرى ال تتطلب ُجهًد� 
�ل�سوتية  �لظو�هر  �الأن�ساِر على بع�س  لغة  ��ستملت  وقْد  ع�سليًّا كبيًر�، 
�لوظيفية، كت�سهيل �لهمزة، و�الإبد�ل �ل�سوتي، وتغيير �لحركة، و�لقلب 

�لمكاني، وبياُن ذلك على �لنحو �لتالي:
اأوًل: ت�صهيل الهمزة:

�أق�سى  من  يخرج  مجهوٌر  �سديٌد  ح��رٌف  �الأقدمين:  عند  �لهمزة 
�سوٌت  �لمحدثين:  وعند  �لحلق،  في  �لحروِف  �أدخ��ُل  وهي  �لحلق)95(، 
ا، وحب�س �لهو�ء  �إقفااًل تامًّ حنجريٌّ يتمُّ نطُقه »باإقفال �الأوتار �ل�سوتية 

خلفها ثم �إطالقه فجاأة«)96(.
بع�س  مالْت  مخرجها  بعد  عن  �لنا�سيء  وثقلها  نطقها  ول�سعوبة 
�أ�سهَرها  قري�ٍس  لغُة  وكانت  ت�سهيلها،  �إل��ى  �لقديمة  �لعربية  �للهجات 
�لحجاز  �إقليم  من  �أخرى  قبائل  وتو�فقها  التهِمز)97(،  فكانت  ت�سهياًل، 

هي ُهذيٌل، و�أهل �لمدينة، وكنانٌة، و�سعد بن بكر)98(.
ومن �أمثلة ت�سهيل �لهمزة في لغة �الأن�سار ما ياأتي:

• )َبِدي( في )َبَداأ(:
�سرح بع�س �لعلماء باأن )َبِدي( لغة في )بد�أ( عند �الأن�سار، وممن 
ن�سَّ على ذلك �بن �سيده)99(، و�بن دريد)100(، �بن عطية)101(، و�بن 

منظور)102(، و�أبو �لف�سل �لبعلي)103(.
�الأن�ساري  وه��و  �أح��ده��م،  ك��الم  من  �ساهد  �للغة  ه��ذه  على  وُذك��ر 

عبُد�هلل بن رو�حة، ر�سي �هلل عنه، وهو قوله: 
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ب�صــــــــِم الإِلِه وبه َبِدْينا         ولو َعَبْدنا غيَره �َصِقْينا)104(
�لزهري: {ھ  �للغة م�سوًغا لقر�ءة  �لعلماء هذه  وقد جعل بع�س 
�بن  قال  »ب��د�أ«،  في  �لهمز  من  بداًل  باالألف  ے})105(  ھ  ھ  ھ  
ْن�َساِن( عطية: »وقر�أ جمهور �لنا�س )وبد�أ(، وقر�أ �لزهري: )َوَبَد� َخْلَق �الإِ

باألف دون همزة، وبن�سب �لقاف، وذلك على �لبدل ال على �لتخفيف«.
�ألًفا، وبدي  �أبدل �لياء من َبدي  قال �لفقيه �الإماُم �لقا�سي: »كاأنه 

لغة �الأن�سار، وقال �بن رو�حة.... وذكر بيته �ل�سابق«)106(.
حيان)107(،  �أب��و  منهم  جماعة  �لتخريج  هذ�  في  عطية  �بن  وتبع 

و�ل�سمين)108(، و�بن عادل)109(.
»بد�ية«  ��ستعمال  �للغوين جو�ز  بع�س  غ  �سوَّ هذه  �الأن�سار  لغة  ومن 
م�سدًر� للفعل بد�أ؛ الأنه لم ي�سمع ��ستعماله هكذ�، ولي�س من �لقيا�س قلب 
همزته ياًء.قال �أبو �لف�سل �لبعلي: )فاأما »بد�ية« بلفظ هد�ية، فلم �أرها 
به«  وبديت  �ل�سيء  »بديت  قال:  لغة من  تتخرج على  لكن  بها،  م�سرحا 

بغير همز، وهي لغة �الأن�سار()110(.
وقد ذكر قبل ذلك �أن في »�لبد�ءة«، وهو �أحد �لم�سادر �لم�سموعة 
في )بد�أ( ع�سر لغات، فقال: )�لبد�ءة بال�سيء، تقديمه على غيره، وفيها 
ع�سر لغات: َبَد�أة كبقرة، وُبْد�أة كُغرقة، وُبد�ءة كُمالءة، وبُدووؤة كُمرووؤة، 
ووَبِديَئة كَخطيئة، وَبْدء كخبء، وُبَد�هة على �لبدل بوزن ُمالءة، وَبد�ءة 
ك�َسحابة، وَبد�ة بوزن َفالة، فاأما ِبد�ية بلفظ ِهد�ية، فلم �أرها م�سرًحا 
به بغير همز،  �ل�سيء وبِديت  بِديت  بها، لكن تتخرج على لغة من قال: 

وهي لغة �الأن�سار، قال عبد�هلل بن رو�حة ر�سي �هلل عنه ...()111(.
ة بدَل �ْلهمَزة، َفَقاَل  بيدي: )و�أَما »�لِبَد�َيُة« ِباْلَك�ْسِر و�لتحتيَّ وقال �لزَّ
�بُن  َقاَل  َوَلِكن  �الأَغ��الط،  من  َبّري  �ْبن  ها  وعدَّ يَّة،  عامِّ ُلغٌة   : �لمطرزيُّ
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و�أَن�سد  مته،  َقدَّ ِبِه«:  وَبِديُت  بال�سيِء  »َب��َد�أُْت  �أَن�سارّية،  لغٌة  ِهَي  اع:  �لَقطَّ
قوَل �بِن َرَو�َحة...()112(.

• اللُّْخُقوق في الأُْخُقوق:
�أَخافيُق  و�لجمع:  �الأُخ��ُق��وِق،  في  ُلغٌة  �للُّْخُقوَق:  �أن  �الأزه��ريُّ  ذك��َر 
ْت به ناَقُته في �أَخاِقيِق ُجْرذ�ٍن()113(.  وَلخاِفيُق، ومنه �لَحِديث:)فَوَق�سَ
َيْعِرْفه  : هي َلخاِقيُق)114(، ولم  َمِعيُّ وِهَي �ُسُقوُق �الأْر�ِس، وقاَل �الأ�سْ
ُهو  فاإِنَّما  �للُّْخُقوُق  قاَل:  وَمْن  فقال:  �للَّْيَث غّلط هذ�،  ولكّن  بالَّالم،  �إِاّل 
بقوله: )هي  �الأزهري  ورّد  �لمْعِرَفة)115(،  �لَهْمَزِة مع الَم  ِقَبِل  َغَلٌط من 
نافع)116(،  قر�أ  �للغة  وبهذه  �لمِديَنِة،  �أَهُل  بها  يَتَكلَُّم  �لَعَرب،  بع�ِس  ُلَغُة 
يقولون: قال �أََلْحَمُر، يريدون: قال �الأْحَمر، ومنهم من يقول: قال َلْحَمُر، 

قال ذلك �سيبويه و�لخليل، حكاه �لّزجاج()117(.
ت�سهيل  قبيل  من  �أنها  على  �لمدينة  �أه��ل  لغة  �الأزه��ري  ف�ّسر  فقد 
�لهمزة، وقد �أ�سار �بن يعي�س �إلى هذه �للغة، فقال: »وكاأّن �أهل هذه �للغة 

نكبو� عن تحريك هذه �لالم فقلبو� �لهمزة من جن�س �لالم«)118(.
ثانًيا: الإبدال ال�صوتي:

�الإبد�ل هو جعل حرف مكان �آخر متحد معه مخرًجا �أو �سفًة، وقد 
�أطلق عليه علماء �للغة �ال�ستقاق �الأكبر)119(.

�أو كما قال عنه �أبو �لطيب �للغوي: )لي�س �لمر�د باالإبد�ل �أّن �لعرب 
تتعّمد تعوي�س حرف من حرف، و�إنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة، 
حرف  في  �إال  التختلفا  حتى  و�حد،  لمعنى  لغتين  في  �للفظتان  تتقارب 

و�حد()120(.
وبالبحث في كثير من �لكتب �لعلمية �للغوية وقفت على �ال�ست�سهاد بلغة 
�الأن�سار في هذه �لظاهرة �ل�سوتية، وفيما يلي بيان ذلك على �لنحو �الآتي: 
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• الإبدال بين التاء والهاء في كلمة )التابوه(:
)�لتابوه(  وهي  �أخ��رى،  لغًة  �لتابوت  في  �أنَّ  �لعلماء  من  كثيٌر  ذكر 
وممن  �أن�سارية،  لغٌة  �أنها  على  منهم  كثيٌر  ن�سَّ  وقْد  �لتاء،  بدل  بالهاء 
يعي�س)123(،  و�بن  و�لزمخ�سري)122(،  �سيده)121(،  �بن  ذلك  على  ن�سَّ 
منظور)126(،  و�ب���ن  �لحلبي)125(،  و�ل�����س��م��ي��ن  حيان)124(،  و�أب����و 

و�لني�سابوري)127(، و�لقا�سمي)128(.
وبها قر�أ �أُبي، وزيد بن ثابت)129(، وهي قر�ءة �ساذة)130(.

ونقل عن �لقا�سم بن معٍن �أنه قال: )لم تختلف لغة قري�س و�الأن�سار 
�الأن�سار  بالتاء، ولغة  �لتابوت، فلغة قري�س  �إال في  �لقر�آن  في �سيء من 

بالهاء()131(.
قال �بن �سيده: )�لتَّابوُه: ُلَغة ِفي �لتَّابوت، �أن�سارية، َقاَل �ْبن جني: 

َوقد قرئ بَها()132(.
وقال �لقا�سمي: )قد ثبت في �ل�سحيح �أن زيد بن ثابت �أر�د �أن يكتب 
)�لتابوت( بالهاء على لغة �الأن�سار، فمنعوه من ذلك ورفعوه �إلى عثمان، 

ر�سي �هلل عنهم، فاأمرهم �أن يكتبوه بالتاء على لغة قري�س()133(.
وقد �ْخُتِلَف في هذه �لهاء بين �الأ�سالة و�الإبد�ل على قولين:

�الأول: �أنَّها �أ�سٌل بنف�سها فيكون فيه لغتان، �إحد�هما: )�لتابوت( من 
)تبت(، و�الأخرى: )�لتابوه( من )تبه(، ووزنه على ذلك )فاُعوٌل( لي�س 
�إال)134(. قال �بن بري: »�ل�سو�ب �أنَّه من )تبت(؛ الأنَّ تاءه �أ�سلية، ووزنه 

)فاعوٌل(، مثل: حاُطوم، وعاُقول«)135(.
�لثاني: �أنَّها بدٌل من �لتاء؛ الأنَّها قريبة منها الجتماعهما في �سفة 
�لهم�س، والأنهما من حروف �لزيادة، والأنَّهم �أبدلو� �لهاَء من �لتاِء �لتي 
في  تقوُل  ُعقياًل  �أنَّ  ذلك  ويوؤكد  )حمزه(،  فقالو�:  �لوقف،  في  للتاأنيث 

)�لُفر�ت(: )�لُفر�ه( في �لوقف و�لو�سل، ذكره �بن جني)136(.
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ولغة  بالتاء،  قري�س  لغة  لغتين،  فيه  الأنَّ  �أ�سليٌة؛  �لهاَء  �أنَّ  و�لر�جُح 
�الأن�سار بالهاء)137(.

قال �لزمخ�سري: )فاإْن قلت: ما وزُن �لتابوت؟ قلت: ال َيْخلو �أَْن يكوَن 
َفَعلوًتا �أو فاعواًل، فال يكون فاعواًل لقلِة نحو: �َسِل�ٌس وَقِلٌق، يعني �أنَّ �تِّحاد 
�لفاِء و�لالِم في �للفِظ قليٌل جدً�؛ والأنه تركيٌب غيُر معروٍف، يعني في 
�الأوز�ن �لعربية، وال يجوز َترُك �لمعروِف �إليه، فهو �إذن َفَعلوت من �لتوِب 

وهو �لرجوُع؛ الأنه ظرٌف ُتوَدُع فيه �الأ�سياُء َفُيْرَجُع �إليه كلَّ وقٍت.
ا َمْن قر�أ بالهاِء فهو )فاعوٌل( عنَده، �إالَّ َمْن َيْجَعُل هاَءه بداًل من  و�أَمَّ
�لتاِء الجتماِعِهما في �لَهْم�ِس؛ والأنهما من حروِف �لزيادة، ولذلك �أُْبِدَلْت 

اأِنيِث()138(. منه تاء �لتَّ
• الإبدال بين التاء وال�صاد:

�ساِده  من  �أَب��دل��و�   » »�للِّ�سِّ في  لغة  ُت«  )»�للَّ�سْ �لل�سان:  في  ج��اء 
تاًء، وَغّيرو� بناء �لكلمة لما حدث فيها من �لبدل، وقيل: هي لغة. قال 

�للحياني: وهي لغة طيئ، وبع�س �الأَن�سار. وجمعه ُل�سوٌت()139(.
في  متقاربان  �سوتان  الأنهما  جائز؛  و�ل�ساد  �لتاء  بين  و�الإب���د�ل 
من  �لمخرج  في  و�لتقارب  �ل�سفات،  في  مختلفان  ولكنهما  �لمخرج، 
�لثنايا  و�أ�سول  �لل�سان  طرف  بين  من  تخرج  �الإبد�ل،فالتاء  م�سوغات 
�لعليا، و�ل�ساد تخرج من بين �لثنايا وطرف �لل�سان من غير �أن يت�سل 

بها �لحرف)140(.
و�أن�سد �للِّحيانيُّ على هذه �للغة:

ِد)141( وِت الُمرَّ َفَتَرْكَن َنْهداً َعيِّاًل اأَْبناوؤُُهم           وَبِني ِكَناَنَة كاللُّ�صُ
• الإبدال بين الهمزة والواو:

مما ذكر �أنه من لغة �الأن�سار ��ستعمال »�آَل« بمعنى »و�أَل«، جاء في 
ار؛  ْن�سَ تهذيب �للغة: )�آَل فالٌن من فالٍن، �أَي َو�أََل ِمْنُه ونَجا، َوِهي ُلَغة �اْلأَ

هم: َيُقوُلوَن: َرُجٌل �آيل، َمَكان َو�ِئل؛ و�أَن�سد بع�سُ
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م�ِس َفْوَقها       َكَما اآَل ِمن َحرِّ النَّهاِر َطِريُد()142( ُبوٍب من ال�صَّ َيُلوذ ب�ُصوؤْ
ي�سير  وبت�سرف  منظور)143(،  �ب��ن  بن�سه  �لكالم  ه��ذ�  نقل  وق��د 

�لزبيدي)144(.
و)و�أل(،  )�آل(  بين  فرًقا  هناك  �أن  �إلى  �لعين  �ساحب  �أ�سار  وقد 
وُل  َيوؤُ )�آل  ر�د  �طِّ �لمعاني  �سعة  ِرد في  ُيطَّ ال  يئل(  )و�أل  �أّن  »غير  فقال: 
كذ�  َقْدر  �إلى  فاآل  و�َء  و�ل��دَّ بيَذ  �لنَّ َطَبْخُت  تقول:  �إليه،  رجع  �إذ�  �إليه(، 

بع؛ �أي: رجع(«)145(. وكذ�، �إلى �لثُّلث �أو �لرُّ
ثم ذكر �أمثلة لمعاني »�آل« ليثبت ما قرره �آنًفا من �أن »و�أل« اليطرد 
جِل: ذو َقر�بته،  ر�ب، و�آُل �لرَّ في �لمعاني �طر�د »�آل«، فقال: )و�الآل: �ل�سَّ
و�آُل  ِج�ْسمه...  �أَْقطار  من  �أ�سرف  وما  �أَْلو�ُحه  �لبعير:  و�آل  َبْيته.  و�أه��ل 

�لَخْيمة: َعَمدها... و�آُل �لَجَبل: �أطر�فه ونو�حيه()146(.
ثالًثا: تغيير الحركة:

�سو�هد  ومن  �ل�ساكن،  �ل�سامت  مثل  مثلها  �سوتية  وحدة  �لحركة 
تغيير �لحركة في لغة �الأن�سار:

• اْلَفْتَوى والُفتَوى:
و�لَفْتَوى،  و�لُفْتَوى  �لُفْتَيا  هي  لغاٍت،  ثالَث  �لفتوى  في  �لعلماء  ذكر 
هم باأن �الأخيرة �لتي هي بفتح �لفاء لغة �أهل �لمدينة، وممن  و�سرح بع�سُ

�سرح بذلك �ساحب �لعين)147(، و�بن �سيده)148(، و�بن منظور)149(.
قال �بن �سيده: )و�لُفْتَيا و�لُفْتَوى و�لَفْتَوى: ما �أَْفَتى به �لَفِقيُه، �لفتُح 

في �لَفْتَوى الأهِل �لَمِديَنِة()150(.
َن  َبيَّ �إذ�  �لعاِلُم  �أَْفَتى  ِمن  ��ْسٌم   : مُّ وُت�سَ �لفاُء  ُتْفَتح  بالو�ِو،  و�لَفْتَوى، 
�لُحْكم، ويقال: �أ�سله من �لفتى؛ الأنها جو�ٌب في حادثة �أو �إْحد�ث ُحْكم 

�أو تقوية لبيان ُم�سْكل)151(.
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و�أ�سُل )�لَفتَوى(: )َفْتَيا(، وقعت �لياء الًما ل� )َفْعَلى( - بفتح �لعين- 
��سًما ال �سفة فاأبدلت �لياء و�ًو�.قال �لمبرد: )�أَّما ما كان على َفْعَلى من 
هيئتها  على  ياًء  وُتترك  ��سًما،  كان  �إِذ�  و�و�  ُتقلب  ياَءه  فاإِنَّ  �لياِء  ذو�ت 
ا �ال�سم فالَفْتَوى و�لتقوى و�لَدْعَوى، و�أَّما �لنعت فنحو  �إِذ� كان نعًتا، فاأَمَّ

ا وَطًيا()152(. ْدًيا وَريَّ قولك: �سَ
ڤ  ڤ  ڤ  {ٹ  �لتنزيل:  من  �لمو�سع  لهذ�  ي�سلح  ا  وممَّ
ڤ})153(، و)ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک()154(.
وللزبيدي مزيُد �سرح وتف�سيل في كالم �لعلماء في �لفتوى ولغاتها 

فلير�جع)155(.
• الَبَخل والُبْخل:

�لُبْخل: منع �لرجل �سائله ما لديه من ف�سل عنه، وفي �ل�سرع: منع 
�لو�جب)156(.

وفي �لُبْخل خم�س لغات، قرئ باأربع منها، ثنتان �سبعيتان م�سهورتان، 
وهما �لُبْخل و�لَبَخل، وقد �أ�سار �إليهما كثير من �لعلماء)157(.

و�لباء في  �لخاء،  بن�سب  )ِباْلُبْخِل()158(  و�لك�سائي:  فقر�أ حمزة، 
و�حد؛  �لخاء، ومعناهما  و�إ�سكان  �لباء،  �لباقون: ب�سم  وقر�أ  )�لبخل(، 

وهما لغتان في �لبخل)159(.
�ل�سبعة،  غير  من  كذلك  بهما  قرئ  وقد  �سهرة،  منهما  �أقلُّ  وثنتان 
و�لَبْخل  عمر،  بن  عي�سى  ق��ر�ءة  وهي  و�لخاء،  �لباء  ب�سم  �لُبُخل  وهما 
�سر�قة،  بن  �هلل  وعبد  قتادة  قر�ءة  وهي   - �لخاء  و�سكون  �لباء  -بفتح 

و�أّيوب �ل�سج�ستاني)160(.
وهي  �سهرة،  �للغات  �أق���ل  وه��ي  ب��ه��ا،  ي��ق��ر�أ  ل��م  �لخام�سة  و�للغة 

�لُبُخوُل)161(.
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و�لُبْخل - ب�سم �لباء و�سكون �لخاء - ُهَو �لم�سهوُر ِمن ُلغاِته)162(، 
وهي �للغة �لعالية)163(.

�الأن�سار،  لغة  و�لخاء  �لباء  فتح  لغة  �أن  على  �لعلماء  بع�س  ون�سَّ 
و�لر�زي)166(،  و�ل�سمرقندي)165(،  �لثعلبي)164(،  بذلك  �سرح  وممن 

و�لقرطبي)167(، و�لحميري)168(، و�ل�سوكاني)169(.
وذلك الأنَّ �أهل �لحجاز عموما - ومنهم �أهل �لمدينة - يميلون �إلى 

�لفتح من �أجل �لت�سهيل)170(.
قال �لر�زي في �سياق حديثه عن �الآية �الآنفة �لذكر: )َوِفيِه َم�َساِئُل:

: )ِباْلُبْخِل( ِبَفْتِح �ْلَباِء َو�ْلَخاِء،  َلُة �اْلأُوَلى: َقَر�أَ َحْمَزُة َو�ْلِك�َساِئيُّ �ْلَم�ْساأَ
�ْلَباِء  مِّ  ِب�سَ ِباْلُبْخِل  َو�ْلَباُقوَن  اِر،  �اْلأَْن�سَ ُلَغُة  َوِه��َي  ِمْثُلُه،  �ْلَحِديِد  َوِفي 

َو�ْلَخاِء، َوِهَي �للَُّغُة �ْلَعاِلَيُة()171(.
�أََن�ٌس  ا: )َوَق��َر�أَ  �أي�سً �الآية  �لقرطبي في �سياق حديثه عن هذه  وقال 
ٍن َوَحْمَزُة  وعبيد بن عمير ويحيى بن َيْعَمَر َوُمَجاِهٌد َوُحَمْيٌد َو�ْبُن ُمَحْي�سِ

اِر()172(. َو�ْلِك�َساِئيُّ )ِباْلَبَخِل( ِبَفْتَحَتْيِن، َوِهَي ُلَغُة �اْلأَْن�سَ
وقد ذكر �لعكبري هذه �للغات �الأربع دون �أن يعزوها الأحد)173(.

رابعاً: القلب المكاني:
�لقلب �لمكاني من �لظو�هر �ل�سوتية عند �لعرب، وُيعنى به تقديم 
بع�س حروف �لكلمة على بع�س مع �التحاد في �لحروف وفي �لمعنى)174(.

ومن �أمثلة �لقلب �لمكاني في لغة �الأن�سار:
يخ: بِّيخ والِبطِّ • الطِّ

يخ عند �أهل �لمدينة.  يَخ لغة في �لِبطِّ بِّ ن�سَّ �لزمخ�سريُّ على �أن �لطِّ
يخ: لغة �أهل �لمدينة)175(. بِّ قال: )وتطبخ �لرجل: �أكل �لبطيخ، و�أكل �لطِّ
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وعز�ها بع�سهم)176( �إلى �أهل �لحجاز، وممن �سرح بذلك �ساحب 
منظور)180(،  و�ب��ن  و�الأزهري)179(  و�لفار�بي)178(،  �لعين)177(، 

و�لفيومي)181(، و�لحميري)182(، و�لزبيدي)183(.
يخ: لغة  ف. و�لِطبِّ بيخ: �سرب من �لُمَن�سَّ قال �ساحب �لعين: )و�لطَّ

يخ، حجازية()184(. بِّ في �لطِّ
َدُه �أَبو َبْكٍر  يُخ، َوَقيَّ يُخ ِبُلَغِة �أَهل �ْلِحَجاِز: �ْلِبطِّ بِّ قال �بن منظور: )و�لطِّ

بفتح �لطاء()185(.
ولعلَّ َمْن عز�ها �إلى �أهل �لحجاز يق�سد بها �أهل �لمدينة لكنه لم 
يخ�س�س؛ الأن لغة �أهل �لمدينة د�خلة في لغة �أهل �لحجاز؛ فالمق�سود 

بالحجاز مكة و�لمدينة وما جاورهما.
ومنهم من ذكر �أنها لغة في �لبطيخ دون �أن يعزوها الأحد)186(.

�ْلَباُء  �أن �لبطيخ مقلوب من �لطبيخ، قال: )َبَطَخ  ويرى �بن فار�س 
َها َمْقُلوَبٌة  اًل؛ اِلأَنَّ يُخ َوَما �أَُر�َها �أَ�سْ اُء َو�ْلَخاُء َكِلَمٌة َو�ِحَدٌة، َوُهَو �ْلِبطِّ َو�لطَّ

َر�ًد�. َوَقْد ُكِتَب ِفي َباِبِه()187(. يِخ، َوَهَذ� �أَْقَي�ُس َو�أَْح�َسُن �طِّ بِّ ِمَن �لطِّ
يخ: ُلغة  بِّ وكذلك ذكر �بن �سيده �أن بينهما قلًبا مكانيًّا، فقال: )و�لطِّ
على  وقع  �لقلب  �أن  �لن�س  هذ�  من  ويظهر  َمقلوبة()188(.  يخ:  طِّ �لبِّ ِفي 

�لطبيخ، وهو عك�س كالم �بن فار�س �الآنف �لذكر.
وقال �بن حجر في )�لفتح(: )و�لطبيخ بتقديم �لطاء لغة في �لبطيخ 

بوزنه()189(.
�لنبي، �سلى �هلل  �لحديث عن  لنا في  �لمدينة روي  �أهل  لغة  وعلى 

عليه و�سلم: )�أنه كان ياأكل �لطبيخ بالرطب()190(.
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المبحث الثاني: الم�صتوى ال�صرفي:
ُيعنى �لم�ستوى �ل�سرفيُّ بدر��سة �لبنية �لتي تمثلها �ل�سيغ و�لمقاطع 
و�لعنا�سر �ل�سوتية �لتي تحمل دالالٍت ومعاٍن �سرفية �أو نحوية، وُيطلق 
�لد�ر�سون على هذ� �لنوع من �لدر��سة م�سطلح �لمورفولوجيا، ويعنون 
به در��سة �لوحد�ت �ل�سرفية �أو �لمورفيمات دون �أن يتطرق �إلى م�سائل 
�ل�سرفية  �لظو�هر  بع�س  �الأن�سار  لغة  ت�سمنت  وقد  �لنحوي،  �لتركيب 

�لمهمة،�لتي ��ست�سهد بها في �لدر�س �للغوي، وهاك بياَنها:
ُر(: َر َيْح�صُ اأوًل: َفِعل َيْفُعل: )َح�صِ

)َفِعَل  �لم�سارع  مع  �لثالثي  �لما�سي  �أب��و�ب  من  �ل�سرفيون  �أغفَل 
َيْفُعل( - بك�سر �لعين في �لما�سي، و�سمها في �لم�سارع -؛ لقلة ما ورد 

منه)191(.
�لم�سهورُة  �للغُة  �لعين - هو  بفتح  بزنِة )َفَعَل( -  َر(  و�لفعل )َح�سَ
: )�أثبَتها ثعلٌب في �لف�سيح)193(،  �لف�سيحُة �لجيدُة)192( وقاَل �لزبيديُّ

وغيُره، و�أورَدها �أئمُة �للغِة قاطبًة()194(.
حكاها   ،- �لعيِن  بك�سِر   - َر(  )َح�سِ هي  �أخ��رى؛  لغٌة  ما�سيه  وفي 
في  بينهم  خ��الَف  ال   ، بال�سمِّ ُر  َيْح�سُ يقولوَن:  وكلُّهم  �لفر�ُء)195(. 
م�ساِرِعه)196(. وُن�سبت هذه �للغة �إلى �أهل �لمدينة. وممن �سرح بذلك 

�لليث)197(، و�بن فار�س)198(، و�بن �لقطاع)199(. 
�ْلَمِديَنِة:  �أَْه��ِل  َوُلَغُة  اَلُة،  �ل�سَّ َرِت  َح�سَ )َوُي��َق��اُل:  فار�س:  �بن  قال 
َناِدِر َما َيِجيُء ِمَن �ْلَكاَلِم  َوَهَذ� ِمْن  ُر«.  َيُقوُل: »َتْح�سُ َوُكلُُّهْم  َرْت«.  »َح�سِ

َعَلى َفِعَل َيْفُعُل()200(.
يقول:  وكلهم  َرْت،  َح�سِ يقولون:  �لمدينة  )و�أَهل  �لل�سان:  في  وجاء 
و�إِنما  قال:  ُر.  َتْح�سَ �م��ر�أٌَة  َي  �لقا�سِ َر  َح�سِ يقال:  �سمر:  وقال  ُر،  َتْح�سَ
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و�للغة  �الأَزه��ري:  قال  و�لمر�أَة.  �لفعل  بين  �لقا�سي  لوقوع  �لتاء  �أُْن��ِدَرِت 
ُر بال�سم()201(. ُر، وكلهم يقول: َتْح�سُ َرْت َتْح�سُ �لجيدة َح�سَ

ا ورد على هذه �للغة قوُل جرير: وممَّ
َرْت       َكَمْن لنا عنَده التَّْكريُم واللََّطُف)202( ما َمْن َجفاَنا اإِذا حاجاُتنا َح�صِ

�بن  �أن يعزوها الأحد، ومنهم  �للغة دون  �لعلماء هذه  وقد ذكر بع�س 
�سيده)203(، و�بن يعي�س)204(، و�لر�سي)205(، وحكاها �الأخير عن �أبي زيد.
ُر، وهَي �لم�سهورُة. َر َيْح�سُ َر لغتاِن: َح�سَ َل من ذلَك في َح�سَ فتح�سّ

ُر، لغٌة فيها الأهل �لمدينة. َر َيْح�سُ َح�سِ
تد�خل  على  ُر(،  يح�سُ َر  �للغة: )ح�سِ �لعلماِء هذه  بع�ُس  وقد حمَل 
ه �لمحدثون من �لباحثين)207(، وال يقبله �لو�قع  �للغات)206(. وهذ� ال يقرُّ
�للغوي، فغيُر منطقي �أْن ياأخَذ �لعربيُّ �لما�سي من لهجٍة و�لم�سارع من 
هذه  على  يكونا  �أن  ننكر  ولكن  و�لتاأثير،  �لتاأثر  ننكر  ال  ونحن  �أخ��رى. 

�لكيفية، فاللهجة ظاهرة �جتماعية ال فردية)208(.
يثبْت في  لم  َر(  �أنَّ )َح�سَ وهو  رً�،  ُمَتعذِّ �لتد�خَل  �آخر يجعل  و�سيء 
��ُر( ثالثًة مركبًة  َر َيْح�سُ ما�سيها وم�ساِرعها لغتاِن، فتكوَن بعَد هذ� )َح�سِ

منهما، وهذ� ي�ستقيُم لو كاَن فيها لغتاِن:
�إحد�هما  من  �لما�سي  فياأْخُذ  ُر؛  َيْح�سَ َر  وَح�سِ ُر،  َيْح�سُ َر  َح�سَ

ُر. َر َيْح�سُ َنًة لغًة ثالثًة هَي َح�سِ و�لم�سارع من   �لثانيِة مكوِّ
ال( بمعنى )َفاِعل(: ثانًيا: ا�صتعمال )فعَّ

ال(  )َفعَّ وزن  على  وهو  ا�ٌس«،  »َقبَّ �لمدينة  �أه��ل  لغة  على  ورد  مما 
بمعنى )قاِب�س(، وهو �لذي يجمع كل �سيء.

ْيء ِفي  ار َهَذ� �ل�سَّ ْيء، وقب�ست َعَلْيِه بَيدي، َوقد �سَ ويقال: قب�ست �ل�سَّ
ِبَيِدِه �إَذ�  ار ِفي ملكك)209(. وُيَقاُل: َقَب�َس َعَلْيِه  �إِذ� �سَ قب�سك وقب�ستك 
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اِبَعُه)210(. و�لقب�س خالف �لب�سط)211(. ويقال: »�لَقْب�ُس «  مَّ َعَلْيِه �أَ�سَ �سَ
بجميع �لكف، و�لَقْب�ُس باأطر�ف �الأ�سابع)212(.

ولم �أقف على من �سرح باأنه لغة الأهل �لمدينة �إال �لزبيدي، وعز�ه 
َتَعاَلى:  َقْوُله  وِمْنُه  �إْم�ساِكه،  �ْمَتَنَع َعن  َعنُه:  َيَدُه  للمازني، قال: )وَقَب�َس 
َفُهَو  كاِة،  َفَقِة، وقيَل: َعن �لزَّ �لنَّ �أَي: َعن  {ے ۓ})213(؛ 
هل �لَمديَنة ِفي  ا�ٌس، َحَكاُه �أَبو ُعثماَن �لماِزِنّي، قاَل: َوُهَو ُلَغُة �أَ َقاِب�ٌس وَقبَّ

�لَّذي َيْجَمُع كلَّ �َسْيٍء()214(.
ذي  �لفاعل  على  بالدالل�ة  ت  �خت�سّ )ف��ّع��ال(،  �سيغة:  �أن  ويب�دو 
�لحرفة، وذلك نحو: نّجار، وقد ��ستغنت �للغ�ة عن ��سم �لفاعل �أحيانًا 
مكتفية ب�سيغة �لمبالغة. وعل�ى هذ� قيل: نّجار، ولم ُيقل: ناجر، مع �أن 

�لقيا�س ي�سمح بذلك. 
ا كان ��سم �لفاعل د�اًل على عموم َمْن وقع منه �لفعُل، فقد كان �أكثر  وَلمَّ
�سيوعًا من �سيغ �لمبالغة �لتي ال تدل �إال على و�سع خا�س. ولعّل هذ� يف�ّسر 

ا�س( بمعنى )قاب�س(. �ل�سبب �لذي جعل �أهل �لمدينة ي�ستعملون )َقبَّ
َرْي�ِصير(: ْر�ُصور - ال�صُّ َرْي�ِصر( - )ال�صُّ ْر�ِصر - ال�صُّ ثالًثا: )ال�صِّ

عن  للتعبير  �ل��ع��رب  �سلكها  �ل��ت��ي  �الأد�ء  مناهج  م��ن  �لت�سغير 
مقا�سدهم، مع �لق�سد و�الإيجاز، وهو من مميز�ت �للغة �لعربية �لبارزة؛ 
ز�ئَد  ال  �أبنيٍة  ثالثُة  له  و�لمو�سوع  �ل�سامية،  �للغات  في  وجوده  يندر  �إْذ 
عليها، وهي: )ُفَعْيل(، و)ُفَعْيِعل(، و)ُفَعْيِعيل(، فاالأول لت�سغير ما كان 

على ثالثة �أحرف مطلًقا، نحو: )ُرَجْيل( في ت�سغير )َرُجل(.
و�لثاني: لت�سغير نوعين:

ت�سغير  في  )ُدَرْي��ِه��م(  نحو:  �أح��رف،  �أربعة  على  كان  ما  �أحدهما: 
)ِدْرَهم(.
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و�الآخر: ما كان على خم�سة �أحرف حذف �أحدها دون تعوي�س، نحو: 
)�ُسَفْيِرج( في ت�سغير )�َسفرجل(.

و�لثالث ُي�سغُر عليه نوعان:
ْيِبيح( في ت�سغير  �الأول: ما ر�بعه حرف علة قبل �الآخر، نحو: )ُم�سَ

َباح(. )ِم�سْ
و�لثاني: ما كان على خم�سة �أحرف حذف �أحدها وُعو�س عنه ياء 

�ساكنة قبل �الآخر، مثل: )�ُسفْيريج( في ت�سغير )�سفرجل()215(. 
ْر�ِسر(،  )�ل�سِّ �لمدينة  �أهل  لغة  في  �الأ�سماء  من  م�سغًر�  جاء  وقْد 
 . �لَفخُّ وياأُخُذه  �لدوَد  ينُقر  �لُبُرود  لوَن  لوُنه  ُي�ْسِبه  �سغير  ُطَوْيِئر  ومعناه: 

َرْي�ِسير()216(. َرْي�ِسرو�ل�سُّ ونه �ل�سُّ قال �بن �سيده: )و�أهل �لمِدينة ُي�َسمَّ
ناد �إلى ُيو�سَف  ومما ورد على هذه �للغة قول �الأ�سمعي: )نظر �بن �أِبي �لزِّ

�س على ِحَباِله()217(. �لقا�سي، فقال: َمْن َهَذ� �لذي كاأنه �ُسَرْي�ِسير َيَتَقوَّ
ر�ُسور(،  رْي�ِسير( ت�سغير: )�ل�سُّ ر�سر(، و)�ل�سُّ رْي�ِسر( ت�سغير: )�ل�سِّ و)�ل�سُّ
كُم�َسْيِجد،  )و)�ُسَرْي�ِسٌر(،  �لتاج:  في  قال  �لع�سفور،  مثل  �سغير  طائر  وهو 

)و�ُسَرْي�ِسيٌر (، كُمَحْيِريب()218(.
رابًعا: َهداَوى جمع َهِديَّة:

مما ن�سب �إلى �أهل �لمدينة �أنهم يجمعون َهِديَّة على هَد�وى)219(، 
وممن �سرح بذلك �ساحب �لعين)220(، و�الأزهري.قال �الأخير: )َوجمع 

ة َهَد�َيا، وُلغة �أهِل �ْلَمِديَنة: هَد�َوى()221(.   �لَهِديَّ
هم لم يعزو�  وقد ذكر بع�س �لعلماء �أن هدية تجمع على هد�وى لكنَّ
ذلك للغة معينة من لغات �لعرب، وممن قال بذلك �سيبويه)222(، و�بن 

�ل�سر�ج)223(، و�بن يعي�س)224(، و�لر�سي)225(.
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هم: َهَد�َوى، فاأبدلو� �لو�و؛ الأنَّ �لو�َو قد  قال �سيبويه: )وقد قال بع�سُ
تبدُل من �لهمزة()226(.

بياءين،  )َهَد�ِيُي(  و�أ�سُلها:  هد�يا)227(،  على  قيا�ًسا  تجمع  وهديَّة 
�لياء �الأولى هي �لتي كانت مدة ز�ئدة ثالثة في �لو�حد، و�لثانية هي الم 

�لجمع، ثمَّ حدث فيها �الآتي:
�أ  - �أبدلت �لياء �الأولى همزة؛ لوقوعها بعد �ألف �لجمع �لذي على مثال 
ثالثة في�سير �لجمع:  )مفاعل(، وقد كانت في �لمفرد مدة ز�ئدة 

)َهَد�ِئي(.
ب - قلبت ك�سرة �لهمزة فتحة تخفيًفا، ف�سارت )َهَد�َءي(.

ت  -  تحركت �لياء و�نفتح ما قبلها، فقلبت �ألًفا، ف�سارت: )َهَد�َء�(.
ياًء  �الألفين  �لمتو�سطة  �لهمزة  فقلبت  �ألفات،  ثالث  �سبه  �جتمع   - ث  
رجوًعا �إلى �الأ�سل، ولي�ساكل �لجمع مفرده، ف�سارت: )هد�يا( بعد 

�أربعة �أعمال)228(.
فقد  �الأخف�س،  عند  �إال  �ساذ)229(،  ه��َد�وى  على  ��ة(  )ه��ديَّ وجمع 
�إْذ لم ُينقل منه �إال هذه �للفظة، وال يظهُر لقيا�سه  قا�سه، وهو �سعيٌف؛ 
وجه)226(، �للهمَّ �إال ما ذكره �سيبويه �آنًفا من قوله: )الأنَّ �لو�َو قد ُتبدُل 

ُغ �لقيا�َس. ُل �ل�ساذ، ولكنه ال ُي�سوِّ من �لهمزة(، وهو تعليٌل ُي�سهِّ
َحْمَر�َو�ن،  َهَد�وى كما في  ة  َهِديَّ �لر�سي: )وقد جاء في جمع  قال 

وهذ� �ساذ، �إال عند �الأخف�س، فاإنه ر�آه قيا�سًا كما في حمر�و�ن()230(.
و�أما جمُعها على هَد�وى على لغة �أهل �لمدينة فاإنهم �أبدلو� �لهمزة 
�لعار�سَة في �لجمع حرًفا ال يقت�سيه �لقيا�ُس، وهو �لو�و فيما الم مفرده 
َق��اَل:  )َوم��ن  �سيده:  �بن  قال  كثيًر�،  منها  يبدلونها  الأنهم  �أ�سلية؛  ياء 
ُكله  َهَذ�  كثيًر�...  ِمْنَها  يبدلونها  قد  الأَنهم  و�ًو�؛  �ْلهمَزة  �أبدل  َه��د�َوى 

َمْذَهب �ِسيَبَوْيِه()231(. 
وعز� �لحريري جمعها على »هَد�وى« �إلى �أهل عليا معد)232(.
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المبحث الثالث: الم�صتوى النَّحوي:
��ستملت لغة �الأن�سار على بع�س �لق�سايا �لنحوية �لمهمة �لتي �أْثرِت 

�لدر�َس �لنحوي تقعيًد� و��ست�سهاًد�، ومن �أبرز هذه �لق�سايا ما ياأتي:
ى �صفًة: اأوًل: �صمير الف�صل عند المدنيين ُي�َصمَّ

�سميُر �لف�سل: لفٌظ على �سيغة �ل�سمير �لمرفوع �لمنف�سل يطابق 
ما قبله في �لتكلم و�لخطاب و�لغيبة، ويقع بين �لمبتد�أ و�لخبر في �الأ�سل، 
�أو يكون �لخبر ��سَم تف�سيٍل؛ الأنَّه  �أو �لحال، ب�سرط �أن يكونا معرفتين، 

ي�سبه �لمعرفة في �أنَّه ال يقبل )�أل()233(. 
�لمبتد�أ و�لخبر، وقيل:  ؛ الأنه ف�سل بين  و�لف�سل ��سطالح ب�سريٌّ
الأنه ف�سل بين �لخبر و�لنعت، وقيل: الأنه ف�سل بين �لخبر و�لتابع؛ الأنَّ 
�لف�سل به يو�سح كون �لثاني خبًر�، ال تابًعا، وهذ� �أح�سُن؛ الأنه قد ُيف�سل 
حيث ال ي�سلح �لنعت، نحو: كنت �أنت �لقائم؛ �إذ �ل�سمير ال ينعت)234(، 

و��ستح�سن وجَه �لت�سمية �الأول �أبو حيان)235(. 
في  عليه  يعتمد  الأنه  ِعماًد�؛  �ل�سميَر  هذ�  ي�سمون  �لكوفيين  و�أكثُر 

�لفائدة؛ �إْذ به يتبيَّن �أنَّ �لثاني خبٌر ال تابٌع.
ى  ُيَقوَّ �أي  �لكالُم،  به  ُيدعم  ��ه  الأنَّ دعامة؛  ي�سميه  �لكوفيين  وبع�س 

د، و�لتاأكيُد من فو�ئد مجيئه)236(. وُيوؤَكَّ
ي�سمونه  �أنَّهم  �لمدنيين  �إلى  و�لمر�دي)238(  �أبو حيان)237(،  ون�سَب 

�سفًة، ويعنون به �لتاأكيد)239(.
بعبِد  مررُت  بامتناِع:  �لت�سمية  هذه  �لمَدنيين  على  �سيبويِه  ردَّ  وقد 
)وقد  �سيبويه:  قال  �لظريَف،  ُهَو  زيٌد  كان  �إْن  وباإجازة:  َنف�ِسِه،  هو   ِ �هللَّ
�لدنيا  من  ولي�س  �سفًة  يكون  فكيف  �سفٌة،  هاهنا  )ُه��َو(  �أنَّ  نا�ٌس  زعم 
مررت  لجاز:  كذلك  ذلك  كان  للمظهِر؟ولو  �سفًة  هاهنا  يجعلها  عربىٌّ 
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بعبد �هلل هو نف�ِسِه، ف�� )ُهَو( هاهنا م�ستكرهة ال َيتكلَُّم بها �لعرُب؛ الأنه 
لي�س من مو��سعها عندهم. ويدخل عليهم: �إْن كان زيٌد َلُهَو �لظريَف، و�إْن 
ا لنحُن �ل�سالحيَن،فالعرُب َتن�سب هذ� و�لنحويُّون �أجمعون، ولو كان  كنَّ
�سفًةلم يجْز �أْن َيدخل عليه �لالُم؛ الأنك ال ُتدخلها في ذ� �لمو�سع على 
�ل�سفة فتقوَل: �إن كان زيٌد َللظريف عاقاًل، وال يكون ُهَو وال َنْحُن هاهنا 

: {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  �سفًة وفيهما �لالُم، ومن ذلك قوله عزَّ وجلَّ
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی})240(، كاأنه قال: وال يح�سبن �لذين 
�لمخاطب  بعلم  �جتز�ء  �لبخَل  يذكر  ولم  لهم،  هوخيًر�  �لبخل  يبخلون 

باأنه �لبخل لذكره يبخلوَن()241(.
ثانًيا: وقوع �صمير الف�صِل بين نكرتين:

ل�سمير �لف�سل �سروط، منها:
1 - �أْن يكون من �ل�سمائر �لمنف�سلة �لمرفوعة �لمو�سع، ويكون هو �الأول 

في �لمعنى.
2 - �أن يكون بين �لمبتد�أ وخبره، �أو ما هو د�خل على �لمبتد�أ وخبره من 

، وظنَّ ... �الأفعال و�لحروف، نحو: كان، و�إنَّ
3 - �أْن يكون بين معرفتين.

)�أل(  دخ��ول  �متناع  في  كمعرفتين  نكرتين  بين  وقوَعه  ق��وٌم  َز  ج��وَّ  -  4
فاإنَّ )�أح��ًد�( بما فيه  �أحًد� هو خيًر� منك،  �أظنُّ  عليهما، نحو: ما 
من �لعموم �سبيه بالمعرف باالألف و�لالم �لجن�سية، و)خيًر� منك( 

�سبيه بمعرفة في �متناع دخول حرف �لتعريف عليه)242(.
قال �سيبويه: )و�علْم �أنَّ )ُهَو( ال َيح�سن �أن تكون ف�ساًل حتَّى يكون 
ا طال ولم تدخْله �الألُف و�لالُم،  ما بعدها معرفًة �أو ما �أ�سبه �لمعرفَة، ممَّ
ف�سارع زيًد� وعمًر�، نحو: خيٌر منك وِمثلك، و�أف�سل منك و�سّر منك،كما 
�أنَّها ال تكون في �لف�سل �إال وقبَلها معرفٌة، �أو ما �سارعها، كذلك اليكون 
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�أو ما �سارعها، لو قلت: كان زيٌد هو منطلقًا، كان  �إال معرفة  ما بعدها 
قبيحًا حتى تذكر �الأ�سماء �لتي ذكرت لك من �لمعرفة وما�سارَعها من 

ا ال يدخله �الألف و�لالُم()243(. �لنكرة ممَّ
وقد َحكى �سيبويه �أنَّ �أهَل �لمدينِة ُيجيزون وقوَع �لف�سل بين نكرتين 
ف�ساًل  يجعلوه  ولم  لحًنا.  ر�آه  عمٍرو  �أبا  �أنَّ  يون�َس  عن  وروى  كمعرفتين، 
�أنه ال يكون و�سًفا وال بداًل لنكرة. يقول �سيبويه: )هذ�  وقبله نكرة، كما 
مبتد�إِ،  ��سم  بمنزلة  يُكنَّ  ولكْن  فيه ف�ساًل«،  و�أخو�تها  هو  تكون  »ال  باٌب 
وذلك قولك: ما �أظنُّ �أحًد� هو خيٌر منك،وما �أجعُل رجاًل هو �أكرُم منك، 
وما �إخاُل رجاًل هو �أكرُم منك. لم يجعلوه ف�ساًل وقبَله نكرة، كما �أنه ال 
ر�ن على نكرة،  يكون و�سًفا وال بداًل لنكرة، وكما �أنَّ كلَّهم و�أجمعين ال يكرَّ
فا�ستقبحو� �أن يجعلوها ف�ساًل في �لنكرة كما جعلوها في �لمعرفة؛ الأنها 
معرفٌة، فلم َت�سْر ف�ساًل �إالَّ لمعرفة كما لم تكن و�سًفا وال بداًل �إال لمعرفة.
�لمعرفتين  بين  بمنزلته  هاهنا  )ُه���َو(  فُينزلون  �لمدينة  �أه��ُل  ���ا  و�أمَّ
ويجعلونها ف�ساًل في هذ� �لمو�سع. فزعم يون�س �أن �أبا عمٍرو ر�آُه لحًنا()244(.
وقد نقل كلٌّ من �بن مالك)245(، و�أبي حياَن)246( حكايَة �سيبويه عن 

�أهل �لمدينة، وحكاها �ل�سيوطي دون عزو)247(.
وق��وَع  ف��اأج��اَز  ذل��ك،  �لمدينة في  �أه��َل  �لجزولي  �أب��و مو�سى  وو�ف��ق 

�لف�سل بين نكرتين ال تقبالن �الألف و�لالم)248(.
�أج��ازو�  �لكوفيين  من  قوًما  �أنَّ  �لباذ�س  بن  �لح�سن  �أبو  �الأ�ستاذ  وحكى 

ُجو� عليه قوله تعالى: {ۓ  �لف�سل في �لنكر�ت كما يكون في �لمعارف، وخرَّ
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ})249(، ف� )�أَْرَبى( في مو�سع ن�سٍب)250(.

وقد �أجاز �لف�سل في �الآية �لكريمة �ل�سابقة �لفر�ء. ومثَّل بقولك: 
ما �أظنُّ رجاًل يكون هو �أف�سَل منك، و�أف�سُل منك، وقال: )�لن�سب على 

�لعماد، و�لرفع على �أْن تجعل هو ��سًما()251(.
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ثالًثا: اإهمال )اإِْن( المخففة من الثقيلة:
�لجملتين،  على  دخلت  �لم�سددة  �لمك�سورة   ) )�إنَّ فْت  ُخفِّ �إذ� 
على  دخلت  و�إْن  �إعمالها،  وجاز  �إهمالها  كُثَر  �ال�سمية  على  دخلت  فاإْن 
�لفعلية �أهملْت وجوًبا، و�الأكثُر كون �لفعل ما�سًيا نا�سًخا، ودونه �أْن يكون 
�أن  ودون هذ�  نا�سٍخ،  يكون ما�سًيا غير  �أْن  ودون هذ�  نا�سًخا،  م�سارًعا 

يكون م�سارًعا غير نا�سٍخ.
و�إذ� �أعملت وهي مخففة فالمتكلُم بالخيار في �الإتيان بالالم وتركها 
�لجز�أين  ثاني  تلزم  �لالَم  فاإنَّ  �أُهملت  �إذ�  ا  �أمَّ �لتخفيف،  قبل  كان  كما 
لئال يتوهم كونها نافية. وال يحتاج �إلى ذلك �إال في مو�سع �سالٍح للنفي 
�إذ لو حذفت مع  �إْن علمتك لفا�ساًل، فالالم هنا الزمة؛  و�الإثبات نحو: 
لم  فلو  �الإثبات.  يتيقن  لم  للنفي  �لمو�سع  �لعمل متروًكا و�سالحية  كون 
نف�ُس  ك��ادت  �إْن  نحو:  وحذفها  �ل��الم  ثبوت  جاز  للنفي  �لمو�سع  ي�سلح 

ى هذه �لالُم �لالَم �لفارقة)252(. �لخائف تزهق. وت�سمَّ
قال �سيبويه: )و�علْم �أنَّهم يقولون: �إْن زيٌد لذ�هٌب، و�إْن عمٌرو لخيٌر 
فها، و�ألزمها �لالَم لئال  فها جعلها بمنزلة »لكْن« حين خفَّ ا خفَّ منك، َلمَّ
ثنا من نثق به �أنَّه  تلتب�س ب� »�إْن« �لتي هي بمنزلة َما �لتي َتْنفي بها.... وحدَّ
�سمع من �لعرب َمْن يقول: �إْن عمًر� َلمنطلٌق... وذلك الأنَّ �لحرف بمنزلة 
ْر عمُل )َلْم  ْر عمُله كما لم ُيغيَّ ا ُحذف من نف�سه �سيٌء لم ُيغيَّ �لفعل، فَلمَّ

َيُك، وَلْم �أَُبْل( حين ُحذف()253(.
ا  وقد نقل �سيبويه عن رجٍل من �أهل �لمدينة موثوٍق به �أنَّه �سمع عربيًّ
من  ثني  )وحدَّ �سيبويه:  قال  �لثقيلة.  من  �لمخففة  »�إْن«  باإهمال  يتكلَّم 
ال�أتَّهم عن رجل من �أهل �لمدينة موثوٍق به، �أنه �سمع عربيًّا يتكلَّم بمثل 

�لتي في قوله جلَّ ذكره: {ڳ  ڳ  ڱ  لذ�هٌب، وهي  زيٌد  �إْن  قولك: 
يعني:  محذوفٌة()255(.   » »�إنَّ وهذه  ڻ})254(،  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  

�لمخففة من �لثقيلة.
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ومذهُب �لكوفيين �أنَّ »�إْن« �لم�سار �إليها ال عمل لها، وال هي مخففة 
زيٌد  )�إْن  »�إال«، فمعنى:  و�لالُم بعدها بمعنى  �لنافية،  «، بل هي  »�إنَّ من 

لقائٌم( عندهم: ما زيٌد �إال قائٌم.
وما حكاه �سيبويه - �آنًفا - من �لن�سب بها يبطل قولهم، و�أنَّه ال عهد 
لنا بالالم تكون بمعنى »�إال«، ولو �ساغ ذلك ههنا لجاز �أْن ُيقاَل: قام �لقوم 

لزيًد�، على معنى �إال زيًد�، وذلك غير �سحيح)256(.
رابًعا: الف�صل بين الم�صاف والم�صاف اإليه بمفعول الم�صاف:
في  �إال  �لمت�سايفين  بين  ُيف�سُل  ال  ��ه  �أنَّ �لنحويين  من  كثيٌر  زع��َم 
منها  �سبٌع،  �لف�سِل  م�سائل  �أنَّ  )و�لحقُّ  ه�ساٍم:  �بن  قال  �ل�سعر)257(، 
ثالٌث جائزة في �ل�سعة: �إحد�ها: �أْن يكون �لم�ساُف م�سدًر�، و�لم�ساُف 

ا مفعوله...()258(. �إليه فاعَله، و�لفا�سل �إمَّ
و��ستدلو� على جو�ز هذه �لم�ساألة في �ل�سعة بقر�ءة �بِن عامٍر قوله 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  {ۓڭ   تعالى: 
ۆ})259(، بن�سب )�أْوالَدهم( على �أنه مفعول به ل�)قْتل(، 
�إلى  �إليه، وهي من �إ�سافة �لم�سدر  �أنه م�ساف  وجر )�سركائهم( على 

فاعله، و�لتقدير: قتُل �سركائهم �أوالَدهم)260(.
وقر�ءة بع�س �ل�سلف)261(: {گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ})262(، 

بن�سب )وعَده( وخف�س )ر�سِله(، ف�ساًل بالمفعول بين �لمت�سايفين.
ومن �لف�سل بالمفعول قول �ل�ساعر - ما رو�ه نحويو �أهِل �لمدينة - :

ــــــــــٍة          زجَّ الَقلو�َس اأبي َمزاَدْه)263( َفَزَجْجُتهـــــــا بَمَزجَّ
بن�سب )�لقلو�س( مفعواًل به فا�ساًل بين �لم�سدر وفاعله �لمعنوي، 
�لقلو�َس  زجَّ  يقول:  �أْن  قدرته  مع  �لقلو�َس،  م��ز�دة  �أب��ى  زّج  و�لتقدير: 
ا لم يفعل هذ� مع تمكنه منه علمنا �أنه ال يرى لهذ� �لف�سِل  �أبومز�دة؛ فَلمَّ

باأ�ًسا، و�أنه جائٌز من غير �سرورة)264(.
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�الأخف�س)265(،  �لمدينة  �أه��ل  نحويي  �إل��ى  �لرو�ية  هذه  ن�سب  وقد 
و�لفر�ء)266(، و�ل�سمين �لحلبي)267(، و�لبغد�دي)268(.

قال �لفر�ء: )ونحويُّو �أهِل �لمدينة ين�سدون قوله:
ًنا         َزجَّ اْلَقلو�َس اأبي مزاده  َفَزَجَجُتها ُمَتمكِّ

قال �لفر�ء: باطٌل، و�ل�سو�ُب: )َزجَّ �لَقلو�ِس �أُبو َمَز�َدْه(، بالخف�س()269(.
قوله:  )قلُت:  فقال:  ��َه��ُه،  ووجَّ ه��ذ�  �ل��ف��ر�ِء  ك��الم  �ل�سميُن  ردَّ  وق��ْد 
ه  )و�ل�سو�ُب(: يحتمل �أن يكون من حيُث �لرو�يُة، �أي: �أن �ل�سو�َب َخْف�سُ
�إال  ُي��ْرَو  لم  و�إن  �لقيا�ُس،  حيث  من  يكون  و�أن  �ل�سحيحة،  �لرو�ية  على 
قدرته  مع  هذ�  به  بالمفعول  بينهما  ل  )ُف�سِ �لفتح:  �أبو  وقال  بالن�سب. 
ني �أكُل �لخبِز زيٌد(،  على �أن يقول: زجَّ �لقلو�ِس �أبو مز�دة، كقولك: )�َسرَّ
�لفاعل  فيبقى  مفعوله  �إلى  �لم�سدر  ي�سيف  �أن  ينبغي  كان  �أنه  بمعنى: 
جر  )و�ل�سو�ب  �الأول:  �لفر�ء  ق��ول  معنى  وه��ذ�  �أ�سله،  على  مرفوعًا 
�لقلو�س(، يعني: ورفع �لفاعل. ثم قال �بن جني: )وفي هذ� �لبيت عندي 
نفو�سهم  في  و�أنه  عندهم،  �لفاعل  �إلى  �لم�سدر  �إ�سافة  قوة  على  دليٌل 
ِنه  �أقوى من �إ�سافته �إلى �لمفعول، �أال تر�ه �رتكب هذه �ل�سرورَة مع تمكُّ
دون  �لفاعل  �إلى  �لم�سدر  �إ�سافة  في  �لرغبة  غيَر  ل�سيء  ال  َتْرِكها  ِمْن 

�لمفعول()270(.
وفي ن�سب »�لقلو�س« على رو�ية نحويي �أهل �لمدينة دليٌل على جو�ز 
قوية  وحجٌة  �ل�سرورة،  غير  في  به  بالمفعول  �لمت�سايفين  بين  �لف�سل 
لقر�ءة �بن عامر في �آية �الأنعام �ل�سابقة، وكذلك قر�ءة بع�س �ل�سلف في 

ا. وهذ� ما عليه �أكثُر �لكوفيين، و�لمتاأخرين. �آية �إبر�هيم �ل�سابقة �أي�سً
ا �أنَّ �لف�سل بمعمول �لم�ساِف �إذ� لم يكن  م �أي�سً قال �بن مالك: )وتقدَّ
مرفوًعا جديٌر باأْن يكون جائًز� في �الختيار، وال يخت�س باال�سطر�ر.... 

ومن �أقوى �الأدلة على ذلك قر�ءة �بن عامٍر ر�سي �هلل عنه()271(.
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خام�ًصا: حكم البيان المفرد للمنادى الم�صاف:
لزم  بياٍن،  عطُف  وتابُعه  وجوًبا  �للفِظ  من�سوَب  �لمنادى  كان  �إْن 
لطوله  �لعابديَن؛  زيَن  �هلِل  عبَد  يا  نحو:  م�ساًفا؛  كان  �إْن  �لتابع  ن�سُب 
ا �إْن كان �لتابع مفرًد� نحو: يا �أخانا زيًد� �أقبْل؛  كالمنادى �لم�ساف، و�أمَّ
)زيٍد(  ن�سَب  و�لجمهوُر،  �لمبرُد  وتبعهما  و�سيبويه،  �لخليُل  �ختاَر  فقد 
هنا)272(؛ الأنَّ متبوَعه �لم�ساف من�سوٌب لفًظا ومو�سًعا، والأنَّ �لطول في 

�لمتبوع ��ستدعى �لتخفيف فيما كثر في كالمهم.
قال �سيبويه: )قلُت - يعني للخليل -: �أر�أيَت قوَل �لعرِب: )يا �أخانا 
وهو  مثَله،  ن�سًبا  ف�سار  هذ��لمن�سوِب  على  عطفوه  قال:  �أقبْل(؟  زيًد� 

�الأ�سُل؛ الأنه من�سوٌب في مو�سع ن�سٍب()273(.
وقول �سيبويه: )قال: عطفوه على هذ��لمن�سوِب(، �أي: عطف بياٍن؛ 

الأنَّ »زيًد�« �أو�سح من »�أخانا«، في: يا �أخانا زيًد�.
و�ختار �أبو عمٍرو، ويون�ُس، ومن تبعهما بناَء »زيٍد« على �ل�سم، وقد 

ن�سَب �سيبويه وتبعه �بُن مالك)274( هذه �للغة �إلى �أهل �لمدينة.
قال �سيبويه: )وقال قوٌم: يا �أخانا زيُد - بالبناء على �ل�سم - وقد 
هذ�  قال:  �لمدينة،  �أهل  قول  وهو  يقوله،  كان  عمرو  �أبا  �أنَّ  يون�س  زعم 
بمنزلة قولنا: يا زيُد، كما كان قوُله: يا زيُد �أخانا بمنزلة يا �أخانا، فُيحَمُل 
و�سُف �لم�ساف �إذ� كان مفرًد� بمنزلته �إذ� كان منادى، ويا�أخانا زيًد� 
�أكثر في كالم �لعرب؛ الأنهم يردونه �إلى �الأ�سل؛ حيث �أز�لوه عن �لمو�سع 

�لذي يكون فيه منادى()275(.
في  �سييبويه  ن�سَّ  كما  �لعرب،  �أكثر  لغة  الأنه  �الأ�سُل؛  هو  و�لن�سب 

قوله �ل�سابق: )ويا �أخانا زيًد� - بالن�سب - �أكثُر في كالم �لعرب(.
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المبحث الرابع: الم�صتوى الدللي:
للمفرد�ت  �للغوية  �لمعاني  ب��در����س��ة  ُيعنى  �ل��دالل��ي  �لم�ستوى 
و�لتر�كيب، وكل �لم�ستويات �للغوية �ل�سابقة من �أ�سو�ت و�أبنية �سرفية 
وق�سية  »�لدالالت«،  �أي:  للمعاني،  تكون حاملة  �أن  تركيبية البدَّ  و�أن�ساق 
�لداللة من �أقدم ما �سغلت �لح�سار�ِت، فقد �سغلت �لفال�سفة و�للغويين 
و�لبالغيين وعلماء �الأ�سول من �لعرب، ويعد �لبحث �لداللي محورً� من 

محاور علم �للغة �لحديث. 
كالتر�دف،  مهمة،  داللية  ظو�هر  على  �الأن�سار  لغُة  وقد��ستملت 
و�لم�سترك �للفظي، و�عتمد عليها �للغويون في كتبهم و��ست�سهدو� بها، 

وفيما يلي عر�سها على �لنحو �الآتي:
اأوًل: الترادف:

�تفاقهما  ب�سرط  و�ح��د،  معنى  على  ي��دالن  �أكثر  �أو  لفظان  وه��و: 
�سوتي  تطور  نتيجة  �لداللة  تلك  تكون  و�أال  و�لع�سر،  �للغوية  �لبيئة  في 

الأحدهما على �الآخر)276(.
وقد ��ستملت لغُة �الأن�سار على عدٍد من �الألفاظ �لمقول بتر�دفها، 
على  وذلك  عر�سها،  يلي  وفيما  كتبهم،  في  �لعلماء  بها  ��ست�سهد  و�لتي 

�لنحو �الآتي:
• الباِلغاء:

من �لكلمات �لتي ُعدت من كالم �أهل �لمدينة »�لباِلغاء«، وهي بمعنى 
�الأرجل)278(.  �أو  �ْلَقَو�ئُم)277(،  َوِه��َي  ْك���ُرِع،  �اْلأَ َجْمُع  َو�اْلأََك���اِرُع  �الأك��ارع، 
�أُْطِلَق على �أكاِرِع  هم بما دون �لركبة من �لقو�ئم)279(. ثمَّ  ه بع�سُ وخ�سَّ

�ل�ّساِة وَنْحِوَها)280(.
ِغ،  �سْ �لرُّ �إَِلى  ْكَبِة  �لرُّ َبْيَن  َما  �ْلَيد  ِفي  َو�ْلَوِظيُف  �اْلأَْوِظَفُة،  َو�اْلأََك��اِرُع: 

ِغ)281(. �سْ ْجِل َما َبْيَن �ْلُعْرُقوِب �إَِلى �لرُّ َوِفي �لرِّ
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�أو  »باْيها«)282(،  بالفار�سية:  و�أ�سلها  بة،  معرَّ ممدود:  و�لبالغاء 
باْجها)283(، وعزي ذلك �إلى �أبي عبيد)284(.

و)ها(،  جل،  �لرِّ بمعنى  )باْي(،  من  مركبة  فار�سية  كلمة  و»باْيها« 
�أك��ارع  على  �أطلق  ثم  �الأرج���ل،  ومعناه:  عندهم،  �لجمع  عالمة  وه��ي 
�ل�ساة، وقد ف�سل �لزبيدي �أ�سل هذه �لكلمة في �للغة �لفار�سية، فقال: 
ُمَعّرُب  ُعبيٍد:  �أَُبو  قاَل  َفِة،  �لُم�َسرَّ �لَمِديَنِة  �أْهِل  بُلَغِة  �الأَكاِرُع  )و�لباِلَغاُء: 
�لياِء:  و�إ�ْسَكاِن  بالَفْتِح  »باْي«  فاإّن  َبْت،  ُعرِّ ٌة  فاِر�ِسيَّ �لَكِلَمَة  �أنَّ  �أَي:  باْيَها، 
على  �أُْطِلَق  ثمَّ  �الأْرُج��ُل،  وَمْعناُه:  ِعْنَدُهم،  �لَجْمِع  عالَمُة  َو»َها«:  �لّرجُل، 
وَنَها �أْي�سًا: باْجَها، َوَهَذ� ُهَو �لَم�ْسُهوُر ِعْنَدُهم،  �أكاِرِع �ل�ّساِة وَنْحِوَها، وُي�َسمُّ

ْل()285(. ْعِريُب َغِريٌب، فتاأمَّ َوَهَذ� �لتَّ
وم��م��ن ن�����س ع��ل��ى �أن���ه���ا ل��غ��ة �أه����ل �ل��م��دي��ن��ة �ب���ن دري�������د)286(، 

و�لجوهري)287(، و�بن منظور)288(، و�لزبيدي)289(.
اُووق: • الزَّ

ن�سَّ بع�س �لعلماِء على �أن »�لز�ووق« بمعنى �لزئبق عند �أهل �لمدينة، 
وممن �سرح بذلك �ساحب �لعين)290(، و�أبو عبيد)291(، و�الأ�سمعي)292(، 
و�بن  و�لجوهري)295(،  و�الأنباري)294(،  �لمظفر)293(،  بن  و�للَّْيث 

�سيده)296(، و�بن �الأثير)297(، و�لر�زي)298(.
ُه َقاَل ِلَرُجٍل:  ومن �سو�هده على لغتهم َحِديُث ِه�َساِم ْبِن ُعْرَوَة: )�أَنَّ
�ُووِق(. قال �بن �الأثير: تعليًقا على هذ� �لحديث: )َيْعِني  �أنَت �أثقُل ِمَن �لزَّ

ْئَبَق. َكَذ� ُي�َسميه �أهُل �ْلَمِديَنِة()299(.  �لزِّ
�إِذ� ح�ّسنه  ق �ْلَبْيت  ق �أي: ُمزيَّن)300(، وزوَّ ومن �لز�ووق يقال: ُمزوَّ
�أي:  �لبيَت،  َوَزّوق  َوَقّومه)301(.  نه  �إِذ� ح�سَّ وزّوره  �ْلكتاب  ق  بالنق�س. وزوَّ

ْئبُق)302(. َر فيه، من �لز�ووِق، وهو �لزِّ وَّ زيَنُه، و�سَ
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وقال �لجوهري في �سرح معنى �لز�ووق: )�لز�ُووُق: �لزئبُق في لغة 
ه ُيْجَعُل مع �لذهب على �لحديد،  �أهل �لمدينة، وهو يقع في �لَتز�ويِق؛ الأنَّ
لكل  قيل  ثمَّ  �لذهب،  ويبقى  �لزئبق  منه  فيذهب  �لنار،  في  ُيدَخُل  ثم 

ٌق، و�إن لم يكن فيه �لزئبُق()303(. �ٍس: ُمَزوَّ ُمَنقَّ
ٌق(: )معناه: معمول  وقال �الأنباري في �سرح معنى قولهم: )بيٌت ُمَزوَّ
ئبق، و�لزئبق يقع في  بالز�ووق، و�لز�ووق في لغة بع�س �أهل �لمدينة: �لزِّ

ل« من »�لز�ووق«()304(. ق: »ُمَفعَّ �لتز�ويق، فُمَزوَّ
وقال �لحميري في �سرح معنى �لزئبق)305( بالقاف: )�لزئبق، وهو 
ي�سبه �لف�سة �لذ�ئبة، وهو حار رطب في �لدرجة �لر�بعة، �إِذ� خلط بخل 
ة، وهو مع �لخل يقتل �لقمل و�ل�سيبان  وُتُطلَِّي به نفع من �لَجَرب و�لحكَّ
يقتل  وتر�به  و�لعلل،  �الأ�سقام  يورث  ودخانه  الإِفر�ط حر�رته.  و�لِقرد�ن 

�لفاأر �إِذ� �ألقي لها في طعام()306(.
عيـــــم: الزَّ

من �لكلمات �لمتقاربة في �لمعنى �أو �لمتر�دفة: �لزعيم، و�لكفيل، 
و�لحميل، و�لقبيل، و�ل�سمين)307(، قال �بن دريد: )َو�ْلَكِفيل: �لزعيم. 
�الأنباري:  بن  بكر  �أبو  وقال  ِبَمْعنى()308(،  وكفيل  كافل  رجل  َوَيُقوُلوَن: 
به:  ل  تكفَّ بكر: معناه: قد  �أبو  قال  بكذ� وكذ�،  َتَقّبل فالٌن  )وقولهم: قد 
و�لَقبالة: �لكفالة. و�لَقبيل: �لكفيل. يقال: هو �لكفيل، و�لقبيل، و�لزعيم، 

و�ل�سمين. قال �هلل عز وجل: {ڦ ڦڄ})309(()310(.
من  �لحديث  و�سروح  �للغة  كتب  من  كثير  في  عليه  وقفت  ما  وهذ� 
�أنه ال فرق بين هذه �الألفاظ، غير �أني ر�أيت كالًما البن حبان يفرق فيه 
بين بع�س هذه �الألفاظ �لمذكورة �آنًفا؛�إْذخ�سَّ كلَّ و�حدة منها بلغة قوم، 
ِعيُم ُلَغة �أَْهل  فجعل �لزعيم لغة �أهل �لمدينة، فقال: )َقاَل �أَُبو َحاِتٍم: �لزَّ

َر، َو�ْلَكِفيُل ُلَغة �أَْهل �ْلِعَر�ِق()311(. �ْلَمِديَنِة، َو�ْلَحِميُل ُلَغة �أَْهل ِم�سْ
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ولم �أر - فيما �طلعت عليه من كتب - �أحًد� قال بمثل ما قاله �بن 
عنه  نقلت  �لمتاأخرة  �لحديث  و�سروح  �لفقه  كتب  بع�س  �أن  غير  حبان، 

قوله هذ�، مع ت�سليمهم بما قاله)312(.
�لماوردي  عن  و�لق�سطالني)313(  �الأن�ساري  زكريا  �ل�سيخ  ونقل 
هذه  �أورد  �أن  بعد  زكريا  فقال  �الأل��ف��اظ؛  هذه  بين  دقيًقا  �آخ��ر  تفريًقا 
ِميَن ُم�ْسَتْعَمٌل ِفي  : َغْيَر �أَنَّ �ْلُعْرَف َجاٍر ِباأَنَّ �ل�سَّ �الألفاظ: )َقاَل �ْلَماَوْرِديُّ
ِعيُم ِفي �اْلأَْمَو�ِل �ْلِعَظاِم، َو�ْلَكِفيُل ِفي  َياِت، َو�لزَّ �اْلأَْمَو�ِل، َو�ْلَحِميُل ِفي �لدِّ

ِبيُر ِفي �ْلَجِميِع()314(. �لنُُّفو�ِس، َو�ل�سَّ
وال �أدري ِلَم خ�س �بن حبان �لزعيم بلغة �أهل �لمدينة؟ ولعل نزول 
�سلى   - �لر�سول  من  �الأن�سار  وقرب  »�لزعيم«،  بلفظة  �لكريم  �لقر�آن 
له �الأثر في هذ� �لربط بين لفظة �لزعيم ولغة  �هلل عليه و�سلم - كان 

�الأن�سار، قال تعالى: ){ڦ ڦڄ}()315(.
• الِقرا�ُس والمقاَر�صة:

�لِقر��س  �لم�ساربة:  ي�سمون  �لمدينة  �أهل  �أن  �لعلماء  بع�س  ذكر 
و�لمقار�سة. و�لم�ساربة هي �أحد �أنو�ع �ل�سركة، وقد عرفها �بن قتيبة، 
ِمْنُهَما  ْبح  �لرِّ َويكون  ِبِه،  َمااًل يتجر  �إَِلى رجل  يْدفع رجل  فقال: هي )�أَن 

على َما يتفقان َعَلْيِه، َوَتكون �لو�سيعة على َر�أ�س �لَمال.
ن �لرجل ِفي �ْلَجاِهِليَّة  ْرب ِفي �الأَْر�س، َوَذِلَك �أَ ارَبة �ل�سَّ و�أ�سل �ْلُم�سَ
َوَغيرَها فيبتاع  ام  �ل�سَّ َلى  �إِ ِبِه  �أَن يخرج  َماله على  �إَِلى �لرجل  َكاَن يْدفع 

ْرط()316(.  �ْلَمَتاع على َهَذ� �ل�سَّ
وممن �سرح باأن هذه �لت�سمية الأهل �لمدينة نجم �لدين �لن�سفي)317(، 

و�أبو �لطيب �لقنوجي)318(.
�لمدينة:  الأه��ل  �لت�سمية  ه��ذه  تعليل  في  �لن�سفي  �لدين  نجم  ق��ال 
�للَّْفَظَة  َهِذِه  َي�ْسَتْعِمُلوَن  �ْلَمِديَنِة  َو�أَْه��ُل  ا،  ْي�سً �أَ اَرَبُة  �ْلُم�سَ ُة  )َو�ْلُمَقاَر�سَ
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َماأُْخوَذًة ِمْن �ْلَقْر�ِس، َوُهَو �ْلَقْطُع... اِلأَنَّ َربَّ �ْلَماِل َيْقَطُع َر�أْ�َس �ْلَماِل َعْن 
َيْنَفُع  �ْلَماِل  َفَربُّ  �ْلُمَجاَز�ُة  ُة  �ْلُمَقاَر�سَ َوِقيَل:  اِرِبِه،  ُم�سَ �إَلى  َوُي�َسلُِّمُه  َيِدِه 

اِرُب َيْنَفُع َربَّ �ْلَماِل ِبَعَمِلِه()319(. اِرَب ِبَماِلِه، َو�ْلُم�سَ �ْلُم�سَ
�أ�سمل  فجعلها  �لحجاز،  �أه��ل  �إل��ى  �لت�سمية  هذه  ن�سب  من  وهناك 
بذلك  �سرح  وممن  و�لغريب،  �للغة  كتب  في  �لم�سهور  هو  وهذ�  و�أع��م، 
�سيده)323(،  و�بن  و�الأزهري)322(،  قتيبة)321(،  و�بن  �سالم)320(،  �بن 

و�لزمخ�سري)324(، و�بن �الأثير)325(. 
قال �الأزهري: )و�لِقر��ُس ِفي كالِم �أهِل �ْلحجاز �لم�ساَرَبة()326(. 

وقال �بن �سيده: )و�لِقر��س: �لُم�ساَربة، حجازية()327(.
• الكـََثــــــر:

بفتح  »�لَكَثُر«  �الأن�سار  لغة  �أنه من  �للغويين على  بع�س  �أورده  ممن 
ْخِل، َوُهَو �َسْحُمُه �لذي في و�سط  ار �لنَّ �لكاف و�لثاء، ومعناه عندهم: ُجمَّ

َماُر)329(. ْخَلة؛ و�حدته َكَثرة)328(. َوُهَو ُيوؤَْكُل ِعْنَدُهْم مثلما ُتوؤَْكُل �لثِّ �لنَّ
وذكر �بن منظور �أنه بلغتين: �لَكْثر و�لَكَثر، ب�سكون �لثاء وفتحها)330(. 

وذكر �لعيني)331( �أنه بفتح �لكاف و�لثاء �لمثلثة.
�سيده)333(،  و�بن  عبيد)332(،  �أبو  �أن�سارية  لغة  باأنه  �سرح  وممن 

و�بن منظور)334(، و�لزبيدي)335(.
َوِمْن �ل�سو�هد على ذلك �لَحِديث: )اَل قطع ِفي َثَمر َواَل كثر()336(. 

ْخُل، �إِذ� �أَْطَلَع()337(. َوِمْنه قوُلهم: )�أَْكَثَر �لنَّ
َعَلْيِه  ِبي  �لنَّ َحديث  ِفي  عبيد:  �أَُب��و  )َوَق��اَل  �سالم:  بن  �لقا�سم  قال 
َوَغيره:  ُعَبْيد  �أَُبو  َقاَل  َثَمر،  وكثر:  كَثر(.  َواَل  َثَمر  ِفي  َقْطَع  )اَل  اَلم:  �ل�سَّ
وقال  ا()338(،  �أَْي�سً �لجذب  َوُهَو  ار،  �اْلأَْن�سَ َكاَلم  ِفي  �لّنخل  ار  ُجمَّ �لَكَثر 
�بن �سيده: »و�لكثر، جمار �لّنخل، �أن�سارية، َوِمْنه �لَحِديث: )اَل قطع ِفي 

َثَمر َواَل كثر(«)339(. وقيل: �إن �لكثر �لجمار عامة)340(.
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�لبيئة  �أن  على  يدل  �الأن�سار  بلغة  خا�سة  �للفظة  هذه  جعل  ولعلَّ 
�إذ  �لبيئة،  لهذه  ومنا�سبتها  �لم�ستعملة،  �الألفاظ  في  �أثر  لها  �لجغر�فية 

من �لمعلوم تميز �لمدينة �لمنورة بالنخيل، وكل ما له عالقة به.
الُمْخَتِفي:

ا�س، وممن عز�ه  مما عزي �إلى لغة �أهل �لمدينة �لمختفي بمعنى �لنبَّ
َمِعي)341( و�بن �سيده، و�بن منظور)342(، و�لزبيدي)343(. قال  �سْ �إليهم �اْلأَ
با�ُس؛ ال�ستخر�جه �أكفان �ْلَمْوَتى، َمدنّية()344(؛  �بن �سيده: )و�لُمخِتفى: �لنَّ
ا�ُس؛  بَّ �لنَّ فقال:)و�لُمْخَتِفي:  �لزبيدي،  بذلك  �لمدنية، �سرح  �أهل  لغة  �أي: 
ال�ْسِتْخر�ِجه �أَْكفاَن �لَمْوَتى، ُلَغُة �أَْهِل �لمديَنِة()345(. وقال �أبو ف�سل �لب�ستي: 

)َقاَل: �أهل �ْلَمِديَنة ي�سمون �لنبا�س �لمختفي()346(.
عز�ه  كما  �لحجاز)347(.  �أه��ل  �إل��ى  �لمعنى  بهذ�  بع�سهم  وع��ز�ه 
�آخرون �إلى �أهل �للغة)348(. ومنهم من ذكر �أنه بمعنى �لنبا�س، ولم يعزه 

الأحد)349(.
اَعَة  و�سمي �لنبا�س مختفًيا؛ )الأنه ي�ستخرج �الأكفان، قال تعالى: {اإنَّ ال�صَّ

ْخِفيَها})350(؛ �أي: �أزيل عنها خفاءها؛ �أي: غطاءها()351(. اآِتَيٌة اأََكاُد اأُ
ْيء �أخرجته، قال: َوِمْنه �سمي �لنبا�س �لمختفي؛  و)ُيَقال: �ختفيت �ل�سَّ

ْيء �أخرجته()352(. ُه ي�ْسَتْخرج �الأكفان، َوَكَذِلَك: خفيت �ل�سَّ اِلأَنَّ
َوِفي  وقيل: هو من �الختفاء و�ال�ستتار؛ الأنه ي�سرق في خفية)353(. 

�لحِديِث: )لي�َس على�لمْخَتِفي َقْطٌع()354(.
�ل�سابقين: �الإظهار،  وقيل: �لمختفي من �الأ�سد�د بمعنى �لوجهين 
�أَو  ��اه،  �إِيَّ و�إخفائه  َيْفَعله  بَما  ال�ستتاره  �أَ�سله  )على  �إما  و�ال�ستتار.فيكون 

الإخر�جه َما َخِفي َو�ستر ِفي بطن �الأَْر�س()355(.
 - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - �لر�سول  عن  روي  ما  �للغة  ه��ذه  وعلى 

�أنه:)َلَعَن �ْلُمْخَتِفَي َو�ْلُمْخَتِفَيَة()356(.
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�ْلُمْخَتِفي:  و�ْلُمْخَتِفَيَة(.  �ْلُمْخَتِفي  َلَعَن  ُه  )�أَنَّ �الأثير: )َوِفيِه  �بن  قال 
ّبا�س ِعْنَد �أَْهِل �لِحجاز، َوُهَو ِمَن �اِلْخِتَفاء: �اِل�ْسِتْخَر�ج، �أَْو ِمَن �ال�ْسِتتار؛  �لنَّ

ُه َي�ْسِرُق ِفي ُخْفَيٍة()357(. اِلأَنَّ
ثانًيا: الم�صترك اللفظي:

فاأكثر داللًة على  �لد�لُّ على معنيين مختلفين  �لو�حد  �للفظ  وهو: 
�ل�سو�ء عند �أهل تلك �للغة)358(.

وقد ��ستملت لغة �الأن�سار على عدد من �الألفاظ �لممثلة للم�سترك 
على  بها  م�ست�سهدين  �للغويين  كتب  في  �الألفاظ  هذه  ووردت  �للفظي، 
على  �الألفاظ  هذه  عر�س  يلي  وفيما  و�ح��دة،  للفظة  �لمعاني  من  تعدد 

�لنحو �الآتي:
• الإجـــــــارة:

ْجَرِة، َوِهَي  �اْلإَِجاَرُة هي: )َتْمِليُك �ْلَمَناِفِع ِبِعَو�ٍس، َوِفي �للَُّغِة: ��ْسٌم ِلاْلأُ
َرَب َوَطَلَب َفُهَو �آِجٌر  ِكَر�ُء �اْلأَِجيِر، َوَقْد �آَجَرُه �إَذ� �أَْعَطاُه �أُْجَرَتُه ِمْن َباَبْي �سَ

َوَذ�َك َماأُْجوٌر()359(.
ذكر �أبو بكر �لكا�ساني �أن �أهل �لمدينة ي�سمون �الإجارة بيًعا، فقال: 
ُه �أََر�َد ِباْلَبْيِع �اْلإَِجاَرَة؛  ُ َعْنُه - َفَيْحَتِمُل �أَنَّ َي �هللَّ ا َحِديُث َجاِبٍر - َر�سِ )َو�أَمَّ

ى َبْيًعا ِفي ُلَغِة �أَْهِل �ْلَمِديَنِة()360(. َها ُت�َسمَّ اِلأَنَّ
ويعني بحديث جابر ما ذكره من قبل، وهو ما ُرِوَي َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد 
َهاِت �اْلأَْواَلِد َعَلى َعْهد َر�ُسوِل  ا َنِبيُع �أُمَّ ُه َقاَل: )ُكنَّ ِ - ر�سي �هلل عنه - �أَنَّ �هللَّ

ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم()361(. لَّى �هللَّ ِ �سَ �هللَّ
�ْلَمْنَفَعِة  َبْيُع  �اْلإَِج��اَرة  الأن  ت�سابًها؛  و�الإج��ارة  �لبيع  بين  �أن  وال يخفى 
و�لبيع َبْيُع �ْلَعْين)362(. قال �بن قد�مة: )الأن �الإجارة بيع �لمنافع؛ فاأ�سبهت 
بيع �الأعيان()363(. ولهذ� ذكر بع�سهم �أن �الإجارة ت�سح بلفظ �لبيع)364(.
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وما ذكره �لكا�ساني من �أن �أهل �لمدينة ي�سمون �الإجارة بيًعا غريب؛ 
�إذ لم �أقف من خالل بحثي في كتب �للغة و�سروح �لحديث و�لفقه على 

من ن�سب الأهل �لمدينة �أو لغيرهم ت�سمية �الإجارة بيًعا.
• الَجـــــْزء:

ورد  وقد  �أَْجز�ء)365(،  و�لجمع  �لَبْع�ُس،  بمعنى:  و�ل��َج��ْزُء  �لُجْزء 
بذلك  وه  �َسمَّ �لَمِديَنِة  عند�أَْهلِ  طَب  �لرُّ �لَجْزءبمعنى  �أّن  �للغة  كتب  في 
الْجِتز�ئهم بِه َعن �لطّعاِم)366(، وقد ورد في حديث �لنبي - �سلى �هلل 
عليه و�سلم -: )�أنه �أتي بقناع َجْزٍء()367(، جاء في �لفائق �أّن �لقناع هو: 

بق �لذي ُيوؤكل عليه)368(. �لطَّ
• اْلَخِبيــــر:

ار،  ح بع�س �لعلماء باأن �ْلَخِبير في كالم �أهل �لمدينة بمعنى �الأكَّ �سرَّ
�ع)369(. �ث و�لزرَّ ح و�لحرَّ ار بمعنى �لفالَّ و�ْلَخِبير و�الأكَّ

وممن نقل ذلك ثعلب، فقال: )�أخبرنا محمد قال وثنا �أبو �لعبا�س 
ار في كالم �الأن�سار: �لخبير()370(. قال �أبو عبد �هلل: �الأكَّ

ونقل ذلك �بن حجر عن بع�سهم، فقال: )َقْوله: »نهى َعن �لمخابرة« 
َكاُنو�  َخْيَبر  �أهل  �أَن  �سله  َو�أَ �الأَْر�س،  ُجْزء يخرج من  �ْلُمَز�رَعة على  ِهَي 
يتعاملون َكَذِلك، جزم بذلك �بن �اْلأَعَر�ِبي، َوَقاَل َغيره: �ْلَخِبير ِفي َكاَلم 

ار()371(. ار �الأكَّ �اْلأَْن�سَ
�أي:  �الأر����س؛  يخابر  الأن��ه  �الأن�سار؛  لغة  في  خبيًر�  ���ار  �الأكَّ و�سمي 
�ع، �سمي بذلك؛ الأنه يحفر �الأَْر�س ِفي  اركذلك �لزرَّ يوؤ�كرها)372(، و�الأكَّ

َر�َعة، و�الأُْكَرة �لُحْفرة)373(. �لزِّ
�أن  دون  لكن  ��ار  �الأكَّ بمعنى  ياأتي  �لخبير  �أن  ذك��رو�  �لعلماء  و�أكثر 
ين�سو� على �أنها لغة الأهل �لمدينة. وممن �سرح بذلك �بن �سيده)374(، 

و�بن فار�س)375(.
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• �َصْطــــر:
�لعرب  لغة  في  ْطر  �ل�سَّ �أن  و�لمن�سوخ  �لنا�سخ  في  �لمقري  ذك��ر 

{ہ  )َون���زل:  ف��ق��ال:  و�لتلقاء،  �لنحو  �الأن�����س��ار  لغة  وف��ي  �لن�سف، 
ِفي  و�ل�سطر  وتلقاءه،  َنحوه  �أَي:  ھ})376(؛  ھ  ہ  ہ 

ار()377(. ف، َوَهِذه َهُهَنا ُلَغة �اْلأَْن�سَ َكاَلم �ْلَعَرب �لّن�سْ
ويفهم من �لن�س �ل�سابق �أن �ل�سطر في لغة �لعرب بمعنى �لن�سف، 

وفي لغة �الأن�سار بمعنى �لجهة و�لتلقاء.
وقد نظرت في كثير من كتب �للغة و�لتف�سير فر�أيت �أكثرهم يف�سر 
�ل�سطر بالنحو و�لجهة و�لتلقاء و�لن�سف و�لو�سط، وظهر لي من مجموع 
كالمهم �أن هذه معاٍن يحتملها لفظ �ل�سطر في لغة �لعرب، ولم �أقف على 
من ذكر �أن �ل�سطر بمعنى �لنحو و�لتلقاء خا�س بلغة �الأن�سار �إال ما ذكره 
�لمقري في كالمه �ل�سابق، غير �أن �أكثر �لمف�سرين ذهب �إلى �أن �ل�سطر 
في �الآية جاء بمعنى �لنحو و�لق�سد و�لتلقاء و�لجهة، ومنهم من ذكر �أن 

بع�سهم ف�سره بمعنى �لو�سط و�لن�سف.
بمعنى  �ل�سطر  �أن  على  �للغة  �أه��ل  بين  خالف  ال  �أن��ه  �لزجاج  ذكر  بل 
ھ}...  ھ  ہ  ہ  {ہ   : وج��لَّ عزَّ  )وقوله  فقال:  �لنحو، 
ومعنى �ل�سطر: �لنحو... وال �ختالف بين �أهل �للغة �أن �ل�سطر �لنحو()378(.
و�أ�سوق هنا بع�س �لن�سو�س من كالمهم على ما قررته �سلًفا، قال 
�لطبري: )وقوله: {ہ ہ ہ ھ ھ}، يعني: بال�سطر، 

�لنحَو و�لق�سَد و�لّتلقاء()379(.
ہ ہ  {ہ  تف�سيره:  من  مو�سع  في  حاتم  �أب��ي  �بن  وق��ال 
َه َنْحَو �ْلَكْعَبِة()380(، ثم قال في مو�سع �آخر  ھ ھ} َقاَل: )َفُوجِّ
ْبُن  ُر  �سْ �لنَّ ثنا   ، �ْلَمْرَوِزيُّ وٍر  َمْن�سُ ْبُن  �أَْحَمُد  َثَنا  )َحدَّ نف�سه:  �لكتاب  من 

�ْسَحاَق َعِن �ْلَبَر�ِء: ِفي َقْوِلِه: {ہ ہ  ِبي �إِ �أَْنَباأَ ُيوُن�ُس ْبُن �أَ �ُسَمْيٍل، 
ہ ھ ھ} َقاَل: َو�َسَطُه.
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، ث�نا �أَُبو َخاِلٍد �الأَْحَمُر، َعْن َد�ُوَد  َثَنا �أَُبو �َسِعيٍد �الأَ�َسجُّ َو�ْلَوْجُه �لثَّاِني:َحدَّ
ِبي �ْلَعاِلَيِة: قوله: {ہ ہ ہ ھ  �ْبِن �أَِبي ِهْنَد، َقاَل: ُقْلُت اِلأَ
ُف، َقاَل: اَل، ُهَو: ِتْلَقاَءُه، َوُرِوَي َعْن ُمَجاِهٍد،  �سْ ھ} َقاَل: ُهَو ِعْنَدَك �لنِّ

ِبيِع ْبِن �أََن�ٍس َو�َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، َوِعْكِرَمَة، َنْحُو َذِلَك()381(. َوَقَتاَدَة، َو�لرَّ
بل�سان  �لتلقاء  بمعنى  �ل�سطر  �إن  قال:  من  منهم  �أن  �إلى  �أ�سار  ثم 
ثنا   ، �ْلِمْنَقِريُّ �ْسَماِعيَل  �إِ ْبُن  ُمو�َسى  ثنا  �أَِب��ي،  َثَنا  )َحدَّ فقال:  �لحب�س، 
ُوَهْيٌب، َعْن َد�ُوَد، َعْن ُرَفْيع: {ہ ہ ہ ھ ھ} َقاَل: 

ِتْلَقاَءُه ِبِل�َساِن �ْلَحَب�ِس()382(.
وقد �أطال �لفخر �لر�زي �لحديث عن معنى �ل�سطر في �الآية، وذكر 
�أن في معناه قولين، �الأول وهو قول �لجمهور �أن �ْلُمَر�َد جانب �ْلَم�ْسِجِد 

�ْلَحَر�ِم وجهته َوِتْلَقاَءُه)383(.
)اِلأَنَّ  ومنت�سفه؛  �لحر�م  �لم�سجد  و�سط  بمعنى  �أنه  �الآخر:  و�لقول 
ْطَر هو �لن�سف، و�لكعبة و�قعة في ن�سف �لم�سجد من جميع �لجو�نب،  �ل�سَّ
ُه �إَِلى �ْلَكْعَبِة، َوَكاَنِت �ْلَكْعَبُة َو�ِقَعًة في �ْلَم�ْسِجِد  فلما كان �لجو�ب ُهَو �لتََّوجُّ
َح�ُسَن ِمْنُه َتَعاَلى �أَْن َيُقوَل: {ہ ہ ہ ھ ھ}؛ َيْعِني: 

ُه ِعَباَرٌة َعْن ُبْقَعِة �ْلَكْعَبِة()384(. َف ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة، َوَكاأَنَّ �سْ �لنِّ
وقد قرر قبل �سوق هذ� �لخالف �أن �ل�سطر في �للغة يقع عند �أهل 
ْطُر ��ْسٌم  اِنَيُة: َقاَل �أَْهُل �للَُّغِة: �ل�سَّ َلُة �لثَّ �للغة على معنيين، فقال: )�ْلَم�ْساأَ
ْي:  ْيَء؛ �أَ ُف، ُيَقاُل: �َسَطْرُت �ل�سَّ �سْ ُم�ْسَتَرٌك َيَقُع َعَلى َمْعَنَيْيِن. �أََحُدُهَما: �لنِّ
ُفُه.  �أَْي: ِن�سْ َوُيَقاُل ِفي �ْلَمَثل: »�أَْجِلُب َجْلًبا َلَك �َسْطُرُه«؛  َفْيِن،  َجَعْلُتُه ِن�سْ

َو�لثَّاِني: َنْحَوُه َوِتْلَقاَءُه ِوْجَهَتُه()385(.
وما ذكره �لر�زي هو عين ما ر�أيته في كتب �لتف�سير و�للغة، فن�سو� 
بلغة  ذلك  يخ�س�سو�  �أن  دون  و�لن�سف  �لق�سد  بمعنى  ياأتي  �أن��ه  على 
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معينة)386(. قال �ساحب �لعين: )�سطر: �سطُر كلِّ �سيٍء: ق�سده، و�سطر 
كّل �سيٍء: ن�سُفه، و�سطرته: جعلُته ن�سفين()387(.

ويظهر من هذ� �لعر�س �أنه لم ي�سذ عما قرره �لعلماء �إال ما ذكره 
�لمقري مما ذكرته في بدء كالمي من �أن �ل�سطر بمعنى �لجهة في لغة 
�أهل �لمدينة خا�سة، وما ورد في تف�سير �أبي حاتم من �أن �ل�سطر في �الآية 

بمعنى ِتْلَقاَءُه ِبِل�َساِن �ْلَحَب�ِس. 
َيق: • ال�صِّ

َيُق � بك�سر �ل�ساد، وفتح �لياء � : له معان، منها: �لُغباُر �لجاِئُل  �ل�سِّ
من  �لُمْنِتَنُة)390(  و�لريُح  و�ل��َع��َرُق،  ْوُت)389(،  و�ل�سَّ �لهو�ء)388(،  في 
َقْلِب  في  يكوُن  و�الأحمُر  كذلك)392(،  �لنا�س  ومن  وقيل:   ،)391( و�بِّ �لدَّ

ْخِل)393(. �لنَّ
ك�سيَمٍة  �سَيٌق،  )جْمعه:  �لزبيدي:  قال  �سيقة،  مفرده:  جمع  وهو 

و�ِسَيم، ومّثَلُه ِفي �للِّ�سان)394( بجيَفٍة وجَيف، َوَهَذ� �أظهُر()395(.
َيق«  »�ل�سِّ يطلقون  �لمدينة  �أه��ل  �أن  على  �لعلماء  بع�س  ن�س  وقد 
عمرو  �أبو  بذلك  �سرح  وممن  �لنخل.  قلب  في  يكون  �لذي  �الأحمر  على 

�ل�سيباني)396(، ور�سي �لدين �ل�سغاني)397(، و�لزبيدي)398(.
قلب  في  يكون  �ل��ذي  �الأحمر  يق:  )�ل�سِّ �ل�سيباني:  عمرو  �أب��و  قال 

�لنَّخل، من لغة �أهل �لمدينة()399(.
يُق: �لَعَرُق. َوَقاَل �أَُبو زيد: �لّريُح �لُمنِتَنُة  وقال �لزبيدي: )َوقيل: �ل�سّ
ِزيقا،  بة  معرَّ َوِهي  زْيد:  �أَُب��و  َقاَل  ا�س.  �لنَّ َومن  �لّليُث:  َز�د   ، �ل��ّدو�بِّ من 
قْلِب  ِفي  يكون  �لَِّذي  �الأْحَمر  �لَمدينة:  �أهِل  لَغة  ِفي  يُق،  بالِعْبر�نية.و�ل�سّ

َيٌق كِعَنب()400(. �لّنْخل، ج: �سِ
�أنه  دريد  �بن  وذكر  ب)401(.  معرَّ �أعجمي  �أنه  �لعلماء  بع�س  وذكر 

�ْلُغَبار، َو�أَ�سله بالنبطية ِزيقا)402(.
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كلمة  �أنها  بع�سهم  �إل��ى  منظور)404(  و�ب��ن  �الأزهري)403(  وع��ز� 
زيد. �أبي  �إلى  �لزبيدي)405(  وعز�ه  بالِعبر�نيَّة،  )زيقا(  لَها  �أَ�سْ معّربة، 
يق،  وذكر �ل�سفدي)406( �أنهم يقولون للريح: ِزيقا. وكالم �لعرب: �ل�سِّ

وهو �لغبار.
• الماج�ُصون:

ذكر �ل�سمعاني - في �أثناء ترجمته الأحد �الأعالم - �أن �لماج�سون 
لغة الأهل �لمدينة، فقال: )�لماج�سون بفتح �لميم و�لجيم و�سم �ل�سين 
بن  يعقوب  بن  يو�سف  �سلمة  �أبي  لقب  هذ�  نون،  �آخرها  وفي  �لمعجمة 
�لثاني دينار، وهو  �سلمة  �أبي  و��سم  �لماج�سون،  �سلمة  �أبي  عبد �هلل بن 
مولى الآل �لمنكدر، و�إنما قيل له �لماج�سون لحمرة خديه، وهذه لغة �أهل 

�لمدينة()407(.
ويظهر لي من �لن�س �أنه يريد �أن �إطالق معنى �لحمرة في �لخدين 

على �لماج�سون لغة �أهل �لمدينة.
ولقد بحثت عن هذه �لكلمة في كتب �للغة فلم �أقف على من ذكر �أنها 
لغة الأهل �لمدينة، وجل ما ذكروه فيها �أنها لقب لفقيه �أو ��سم ل�سفينة، 

ُب ماْه ُكوْن)408(. َغٌة، �أولقٌب، ُمَعرَّ بَّ �أوثياٌب ُم�سَ
َغٌة،  بَّ قال �لفيروز �آبادي: )�لماُج�ُسوُن، ب�سم �لِجيم: �ل�سفينُة، وثياٌب ُم�سَ
ُب ماْه ُكوْن()409(. ويقول �أي�سًا: )ماُج�سوُن، ب�سم �لجيِم وك�سِرها  ولقٌب، ُمَعرَّ

ُب ماْه ُكوْن؛ �أي: َلْوُن �لَقَمِر()410(. ٍث، ُمَعرَّ و�إْعجاِم �ل�سيِن: َعَلُم محدِّ
، و�ساِحُب �للِّ�َساِن، وُهَو  وقال �لزبيدي: )�لماُج�ُسوُن، �أَْهَمَله �لَجْوَهِريُّ
َغٌة()411(. بَّ ِفيَنُة. َوَقاَل �أَبو �َسِعيٍد: �لماُج�ُسون: ِثَياٌب ُم�سَ مِّ �لِجيِم: �ل�سَّ ب�سَ
ويلحظ مما تقدم من ن�سو�س �أنه قيل في �سبط جيمه ثالثة �أقو�ل: 

�لفتح، و�ل�سم، و�لك�سر.
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َغــــــر: • النُّ
ر  ْرٌب من �لُحمَّ �لنَُّغر: هو �لُبْلُبل، عند �أهل �لمدينة، وقيل: �لنَُّغر: �سَ
َفْرُخ  �لنَُّغر:  �َسِمٌر:  وقال  ُذكوُرها،  �أو  �الأَْحناِك،  و�أ�سول  �لَمناقيِر  ُحْمُر 

فوِر تر�ه �أبدً� �ساِويًا، و�لجمع: ِنْغر�ٌن)412(. �لُع�سْ
وممن �سرح باأنه �لبلبل عند �أهل �لمدينة �بن �سيده، قال: ) َوقيل: 
�لّنَغر: �سرٌب من �لُحمر ُحْمُر �لمَناقير، َوَجمعَها، ِنْغر�ن، َوُهَو �لُبلبل ِعْند 

ا في �لمخ�س�س)414(. �أهل �ْلَمِديَنة()413(. و�أكد ذلك �أي�سً
للفظة  تعريفه  عند  ق��ال  �لمديني،  �لمدينة  ب��اأه��ل  خ�سه  وممن 
وَنه  ُي�سمُّ �لمِديَنِة  و�أه��ُل  �لُبْلُبُل،  وهو  ُع�سُفوٌر،  )»�لكَعْيت«  »�لكَعْيت«: 

�لنَُّغر()415(.
وورد ذكره م�سغرً� في قول �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - ِلُبَنيٍّ كان 
َغْيُر؟ �أو  الأبي َطلحَة �الأن�ساريِّ وكان له ُنَغٌر فمات: )يا �أبا عمير ما فعل �لنُّ

ما فعل �لنغير يا �أبا عمير؟()416(.
ومنهم من عز�ه �إلى �أهل �لحجاز، قال كر�ع �لنمل: )و�لُبْلُبل: طائٌر 

�سغير يدعوه �أهُل �لحجاز: �لنَُّغَر، و�لجمع َبالبل()417(.
الخاتمــــــــة:

على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �ل�سالحات،  تتمُّ  بنعمته  �لذي  هلل  �لحمد 
خير �لعباد، وبعد: فقد ظهر لي من ور�ء هذ� �لبحث بع�ُس �لنتائج، �لتي 

يمكُن �إجمالها فيما ياأتي:
• نقل بع�س �لعلماء �أنه لم تختلف لغة �الأن�سار عن لغة قري�س في �سيء 
من �لقر�آن �إال في لفظة )�لتابوت(، فقري�س تنطقها بالتاء، و�الأن�سار 

ينطقونها بالهاء بدل �لتاء »�لتابوه«.
َحْمَزة  ك��ق��ر�ءة  �الأن�سار،  لغة  على  �ل�سبعية  �ل��ق��ر�ء�ت  بع�س  ورود   •
�لقر�ء�ت  بع�س  وكذلك  َو�ْلَخاِء،  �ْلَباِء  ِبَفْتِح  )ِباْلُبْخِل(  َو�ْلِك�َساِئّي: 

�ل�ساذة كقر�ءة )�لتابوه( بالهاء.
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• �أغلب ما عزي لالأن�سار من لغة كان مو�فًقا للقيا�س، لكن هناك من 
كالمهم ما حكم عليه بع�س �لعلماء بالندرة، ومنه ك�سرهم عين �لفعل 
ر«، و�لكثير فتح �لعين، ومنه ما حكمو� عليه بال�سذوذ كجمعهم  »ح�سِ

هدية على هد�َوى، و�لقيا�س هد�يا.
و�لكفيل،  و�لحميل،  )�لزعيم،  �الآتية  �لكلمات  على  �لعلماء  جل  حكم   •
�لعلماء،  من  قلياًل  لكن  بينها،  فرق  ال  و�أن��ه  بالتر�دف،  و�ل�سمين( 
ومنهم �بن حبان فرق بين هذه �الألفاظ، فجعل كل و�حدة منها خا�سة 
ُبو  �أَ �أهل �لمدينة خا�سة، فقال: )َقاَل  بلغة قوم، فجعل »�لزعيم« لغة 
َر، َو�ْلَكِفيُل ُلَغة  ِعيُم ُلَغة �أَْهل �ْلَمِديَنِة، َو�ْلَحِميُل ُلَغة �أَْهل ِم�سْ َحاِتٍم: �لزَّ

�أَْهل �ْلِعَر�ِق(.
من  نجد  �لمدينة،  الأهل  �لعلماء  بع�س  عز�ها  �لتي  �لمفرد�ت  بع�س   •
�لمقار�سة،  لفظة:  ذلك  ومن  �لحجاز،  لغة  �إلى  عز�ها  من  �لعلماء 
�للغتين،  هاتين  تد�خل  على  دالل��ة  هذ�  وفي  و�لمختفي،  و�لّطّبيخ، 
�لمدينة  �أهل  لغة  �إلى  الأن من عز�ها  �لعزوين �سحيح؛  �أن كال  و�أرى 
خ�س�س، ومن عز�ها الأهل �لحجاز عمم؛ الأن لغة �لمدينة د�خلة في 

لغة �لحجاز.
• بع�س ما وجدته معزًو� للغة �أهل �لمدينة غريب؛ الأنه مخالف للم�سهور 
�لعلماء، بح�سب  �إال و�حد من  �إليهم  يعزها  لم  �إذ  �لعلماء،  من كالم 
�طالعي وبحثي، ومن ذلك ت�سميتهم �الإجارة بيًعا، ومن ذلك ما قيل 
�لبطيخ  ت�سميتهم  ذلك  ومن  �الأن�سار،  بلغة  خا�سة  »�لزعيم«  �أن  من 
�الأن�سار،  عند  و�لتلقاء  �لنحو  بمعنى  �ل�سطر  �أن  ذلك  ومن  طبيًخا، 
�أكثر  �أما  �لمدينة،  الأهل  لغة  �لخدين  في  لحمرة  �لماج�سون  وكذلك 
م�سهورة  كانت  فقد  �إليهم  معزوة  �لبحث  في  ذكرت  �لتي  �لمفرد�ت 

عنهم في كتب �للغة وغيرها.
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ر �لعلماء عن هذه �للغة بم�سطلحات مختلفة، وقد كان �أكثرها تعبيًر�  • عبَّ
وقد  �الأن�سار،  ثم كالم  �الأن�سار،  لغة  ثم  �لمدينة،  �أهل  لغة  عندهم 
يخت�سرون  وقد  �أن�سارية،  ولغة  لغة مدنية،  فيقولون:  �إليها،  ين�سبون 
ذلك فيقولون: مدنية، �أو �أن�سارية. و�لن�سب و�الخت�سار عندهم �أقل.

فيها  وردت  �لتي  �لم�سادر  �أكثر  ومن  �الأن�سار،  لغة  م�سادر  تنوعت   •
�لقر�آن  غريب  كتب  ثم  و�لفقه،  �لحديث  �سروح  كتب  ثم  �لمعاجم، 

و�لحديث، ثم كتب �لتف�سير.
�سبب  ولعل  ن��ادًر�،  �إال  و�ل�سرف  �لنحو  �الأن�سار في كتب  لغة  ترد  لم   •
ذلك �أن ما ي�ستحق �لدر��سة �لنحوية و�ل�سرفية من تر�كيب هذه �للغة 
ومفرد�تها كان د�خاًل في عموم لغة �لحجاز، �لتي كانت محل عناية 

�لنحوية.
• وقف �لبحث على بع�س �لق�سايا �لنحوية و�ل�سرفية �لمهمة �لتي تن�سب 
ا يدل  �إلى نحويي �أهل �لمدينة، وقد ورد بع�سها في كتاب �سيبويه؛ ممَّ

على تاأثيرها في �لدر�س �لنحوي و�ل�سرفي.
• من �أبرز خ�سائ�س لغة �الأن�سار �لتي ��ستقيتها من در��سة �لمفرد�ت 
�لتي عزيت �إليهم �أنها لغة عالية مو�فقة للقر�آن، و�أنها لغة تميل �إلى 
�لتخفيف غالًبا، و�أنها لغة تاأثرت بالطبيعة �لجغر�فية للمدينة �لمنورة، 

و�أنها لغة �أثرت باألفاظ �لحديث �لنبوي و�آثار �ل�سحابة.
• �ختلفت طر�ئق �لعلماء في ذكر لغة �الأن�سار و�ال�ست�سهاد بها، فمنهم 
من يكتفي باالإ�سارة �إلى �أنها لغة �أن�سارية فح�سب، ومنهم من يذكرها 
لقر�ءة  تخريًجا  يذكرها  ومنهم من  لغويًّا مف�ساًل،  تحلياًل  يحللها  ثم 
�أو ت�سويًغا وت�سحيًحا لكلمة مخالفة للم�سهور من كالم �لعرب كما في 
�أو  بالقلة  عليها  يحكم  ثم  لالأن�سار  يعزوها  من  ومنهم  بد�ية،  لفظة 
�ل�سذوذ �أو �لندرة، ومنهم من يورد لها �ساهًد� من �آية �أو حديث �أو �سعر.
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هذه �أبرز نتائج هذ� �لبحث، و�أ�ساأل �هلل �سبحانه في ختامه �أن يجعله 
ا لوجهه، و�أن ينفع به، وما كان فيه من �سو�ب فمن �هلل، وما كان  خال�سً
فيه من خطاأ �أو خلل فمن نف�سي و�ل�سيطان، و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل 

رب �لعالمين، و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�سرف �الأنبياء و�لمر�سلين.

الهوامــ�س

)1( �نظر: �لخ�سائ�س 33/1.
)2( في �للهجات �لعربية �س 16. 
)3( في �للهجات �لعربية �س 16. 

)4( طبقات �لنحويين و�للغويين �س 39. 
�لعلمي  �للغة ومفرد�تها بحث للدكتور / عدنان محمد �سلمان، مجله: �لمجمع  )5( حقيقة 

�لعر�قي- �ل�سنة 1409ه� - �لعدد 66، �س 300.
)6( حقيقة �للغة ومفرد�تها �س 301.

)7( �نظر: علم �للغة مقدمة للقارئ �لعربي �س 19. 
)8( در��سات في فقه �للغة �س 60.

)9( �لخ�سائ�س 14-12/2.
)10( �الإح�سان في تقريب �سحيح �بن حبان )480/10(.

)11( تهذيب �للغة )203/6(.
)12( �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )1492/4(. و�نظر نحوه في: �لنهاية في غريب �لحديث 

و�الأثر )319/2(، ومختار �ل�سحاح )�س: 139(، و�لقامو�س �لمحيط )�س: 892(.
)13( �لز�هر في معاني كلمات �لنا�س )208/2(.

)14( مقايي�س �للغة )77/2(.
)15( بد�ئع �ل�سنائع في ترتيب �ل�سر�ئع )130/4(.

)16( تاج �لعرو�س )568/37(.
)17( م�سارق �الأنو�ر على �سحاح �الآثار )245/1(.

)18( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )265/5(، و�نظر ن�س هذ� �لكالم في ل�سان �لعرب )234/14(.



أحمد بن محمد العضيب
20

16
ل 

ري
 إب

ـ -
1ه

43
7 

ب
ج

، ر
 4

3 
دد

لع
ا

249

جـــــذور

)19( تاج �لعرو�س )568/37(.
)20( د�ستور �لعلماء = جامع �لعلوم في ��سطالحات �لفنون )175/3(.

)21( تهذيب �للغة )317/15(.
)22( �سورة �لبقرة من �الآية 144.

)23( �لنا�سخ و�لمن�سوخ للمقري )�س: 36-35(.
)24( وردت )�لبخل( مرتين في �لقر�آن �لكريم، وهما: �سورة �لن�ساء �آية 61، و�سورة �لحديد 
�لقر�ء�ت  في  و�لحجة   ،627  ،233 البن مجاهد  �ل�سبعة  في:  �لقرءة  وتنظر   ،24 �آية 

�ل�سبع البن خالويه 123/1. 
)25( تف�سير �لر�زي = مفاتيح �لغيب �أو �لتف�سير �لكبير )78/10(.

)26( تف�سير �لقرطبي )259/17(.
)27( تف�سير �لقا�سمي = محا�سن �لتاأويل )133/7(.

)28( �لمطلع على �ألفاظ �لمقنع )�س: 30(.
)29( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )282/4(.

)30( تاج �لعرو�س )138/1(.
)31( مجال�س ثعلب 76/1.

)32( فتح �لباري البن حجر )110/1(.
248، و�سورة طه  �آية  �لبقرة  �لقر�آن �لكريم مرتين، وهما: �سورة  �للفظة في  )33( وردت 

�آية 39.
يعي�س  البن  �لمف�سل  و�سرح   ،)92/1( �لعربية  و�سحاح  �للغة  تاج  �ل�سحاح  �نظر:   )34(
)404/5(، ول�سان �لعرب )233/1(، و�لمزهر في علوم �للغة و�أنو�عها )77/2(، وتاج 

�لعرو�س )79/2(.
)35( �الإح�سان في تقريب �سحيح �بن حبان )480/10(.

)36( �لبقرة : 144.
)37( �لنا�سخ و�لمن�سوخ للمقري )�س: 36-35(.

)38( تهذيب �للغة )203/6(.
)39( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )524/9(.

)40( تف�سير �لر�زي = مفاتيح �لغيب �أو �لتف�سير �لكبير )78/10(.
)41( مقايي�س �للغة )77/2(.



االستشهاد بلغة األنصار في الدرس اللغوي - دراسة وصفية حتليلية

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

250

جـــــذور

)42( �نظر: �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )793/6(، ول�سان �لعرب )133/5(.
)43( �نظر: �ال�ستذكار )563/7(.

)44( غريب �لحديث للقا�سم بن �سالم )287/1(.
)45( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )793/6(.

)46( �نظر: �لجيم )182/2(.
)47( �نظر: �ل�سو�رد = ما تفرد به بع�س �أئمة �للغة )145(.

)48( �نظر: تاج �لعرو�س )45/26(.
)49( �لجيم )182/2(.

 ،)705/1( فار�س  البن  �للغة  ومجمل   ،)180/5( �الأعظم  و�لمحيط  �لمحكم  �نظر:   )50(
ول�سان �لعرب )26/4(، و�لقامو�س �لمحيط )344/1(، وكتاب �الأفعال )40/1(.

)51( فتح �لباري البن حجر )110/1(.
)52( �نظر: مجمل �للغة البن فار�س )310/1(، ومقايي�س �للغة )239/2(.

)53( �نظر: تف�سير غريب ما في �ل�سحيحين �لبخاري وم�سلم )254/1(، وغريب �لحديث 
البن �لجوزي )32/1(، و�لنهاية في غريب �لحديث و�الأثر )57/1(.

)54( �نظر: ل�سان �لعرب )48/1(، وتاج �لعرو�س )175/1(.
)55( �أ�سا�س �لبالغة )593/1(.

)56( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )793/6(.
)57( غريب �لحديث للقا�سم بن �سالم )287/1(.

)58( �نظر: �أحكام �لقر�آن للج�سا�س )69/4(، و�ل�سنن �لكبرى للبيهقي )469/8(، و�إتحاف 
�لخيرة �لمهرة بزو�ئد �لم�سانيد �لع�سرة )520/2(.

)59( بد�ئع �ل�سنائع في ترتيب �ل�سر�ئع )130/4(.
في:  عنه  ر�سي �هلل  قول جابر  �نظر  �ل�سر�ئع )129/4(.  ترتيب  في  �ل�سنائع  بد�ئع   )60(
للبيهقي  �ل�سغير  و�ل�سنن   ،)166/10( حبان  �ب��ن  �سحيح  تقريب  ف��ي  �الإح�����س��ان 
�ل�سنعاني  عبد�لرز�ق  وم�سنف   ،)57/4( للن�سائي  �لكبرى  و�ل�سنن   ،)229/4(

.)288/7(
)61( فتح �لباري )573/9(، وفي�س �لقدير )330/5(.

)62( �نظر: ل�سان �لعرب )48/1(، وتاج �لعرو�س )175/1(.
)63( �نظر:غريب �لحديث للخطابي )547/1(.

)64( �لفائق في غريب �لحديث و�الأثر )227/3(.
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)65( �نظر: �لمذكر و�لموؤنث الأبي بكر �الأنباري )61/1(، وغريب �لحديث للقا�سم بن �سالم 
)332/1(، و�أ�سا�س �لبالغة )288/2(، و�سم�س �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم 

.)6680/10(
)66( �الإح�سان في تقريب �سحيح �بن حبان )480/10(.

)67( تهذيب �للغة )203/6(.
)68( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )524/9(.

)69( �نظر: �أ�سا�س �لبالغة )593/1(.
)70( م�سارق �الأنو�ر على �سحاح �الآثار )245/1(.

)71( بد�ئع �ل�سنائع في ترتيب �ل�سر�ئع )130/4(.
)72( تف�سير �لقرطبي )259/117(.

)73( تف�سير �لر�زي = مفاتيح �لغيب �أو �لتف�سير �لكبير )78/10(.
)74( تف�سير �لقرطبي )259/17(.

)75( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )282/4(.
)76( �ل�سجدة: 7.

)77( من �لرجز. �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )406/9(، وجمهرة �للغة )1019/2(، و�لبحر 
�لمحيط في �لتف�سير )433/8(، و�لدر �لم�سون في علوم �لكتاب �لمكنون )83/9(، 

و�للباب في علوم �لكتاب )477/15(.
)78( تف�سير �بن عطية = �لمحرر �لوجيز في تف�سير �لكتاب �لعزيز )359/4(.

)79( �نظر: �لبحر �لمحيط في �لتف�سير )433/8(.
)80( �نظر: �لدر �لم�سون في علوم �لكتاب �لمكنون )83/9(.

)81( �نظر: �للباب في علوم �لكتاب )477/15(.
)82( �لمطلع على �ألفاظ �لمقنع )�س: 30(.

)83( طلبة �لطلبة في �ال�سطالحات �لفقهية )�س: 148(.
)84( �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )1492/4(. و�نظر نحوه في: �لنهاية في غريب �لحديث 

و�الأثر )319/2(، ومختار �ل�سحاح )�س: 139(، و�لقامو�س �لمحيط )�س: 892(.
)85( �لز�هر في معاني كلمات �لنا�س )208/2(.

)86( تاج �لعرو�س )449/2(.
)87( تف�سير �بن عطية = �لمحرر �لوجيز في تف�سير �لكتاب �لعزيز )359/4(.
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)88( من �لرجز. �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )406/9(، وجمهرة �للغة )1019/2(، وتف�سير 
�بن عطية = �لمحرر �لوجيز في تف�سير �لكتاب �لعزيز )369/4(، و�لبحر �لمحيط 
في �لتف�سير )433/8(، و�لدر �لم�سون في علوم �لكتاب �لمكنون )83/9(، و�للباب في 

علوم �لكتاب )477/15(.
)89( �لمطلع على �ألفاظ �لمقنع )�س: 29(.
)90( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )793/6(.

�لعرو�س  وتاج   ،)39/11( �لعرب  ول�سان   ،)1305/3( �للغة  جمهرة  في  �لبيت  �نظر   )91(
.)32/18(

)92( تهذيب �للغة )317/15(.
)93( مقايي�س �للغة )77/2(.

)94( تف�سير �لر�زي = مفاتيح �لغيب �أو �لتف�سير �لكبير )78/10(.
)95( �نظر: �لكتاب )433/4(.

)96( �نظر:در��سة �ل�سوت �للغوي 273، و�الأ�سو�ت �للغوية 90.
)97( �نظر:�سرح �لمف�سل )107/9(، و�سرح �سافية �بن �لحاجب للر�سي )32/3(.

)98( �نظر: �إعر�ب �لقر�آن للنحا�س )84/1(، ول�سان �لعرب )22/1(.
)99( �نظر: �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )383/9(.

)100( �نظر: جمهرة �للغة )1019/2(.
)101( �نظر: تف�سير �بن عطية = �لمحرر �لوجيز في تف�سير �لكتاب �لعزيز )359/4(.

)102( �نظر: ل�سان �لعرب )27/1(.
)103( �نظر: �لمطلع على �ألفاظ �لمقنع )�س: 30(.

)104( �سبق تخريجه.
تف�سير  في  �لوجيز  �لمحرر   = عطية  �بن  تف�سير  في:  �لقر�ءة  و�نظر   ،7 �ل�سجدة:   )105(

�لكتاب �لعزيز ) 359/4(، و�لبحر �لمحيط في �لتف�سير )433/8(.
)106( تف�سير �بن عطية = �لمحرر �لوجيز في تف�سير �لكتاب �لعزيز )359/4(.

)107( �نظر: �لبحر �لمحيط في �لتف�سير )433/8(.
)108( �نظر: �لدر �لم�سون في علوم �لكتاب �لمكنون )83/9(.

)109( �نظر: �للباب في علوم �لكتاب )477/15(.
)110( �لمطلع على �ألفاظ �لمقنع )�س: 30(.
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)111( �لمطلع على �ألفاظ �لمقنع )�س: 29(.
)112( تاج �لعرو�س )138/1(.

)113( �لحديث في كتاب: غريب �لحديث الأبي عبيد 95/1، وغريب �لحديث البن �لجوزي )292/1(.
)114( �نظر: غريب �لحديث الأبي عبيد 95/1، وغريب �لحديث البن �لجوزي 293/1.

)115( �نظر: تاج �لعرو�س )249/25(.
َحاُب �الْخُدوِد(. )�لبروج 4(، بت�سهيل �لهمزة. ينظر:  �سْ )116( قر�أ ور�س عن نافع: )ُقِتَل �أَ

كتاب �الإقناع البن �لباذ�س 386/1.
)117( تهذيب �للغة )287/6(، وينظر: �لكتاب 444/4.

)118( �سرح �لمف�سل )278/5(.
)119( �نظر: فقه �للغة �لعربية )60/1(.

)120( �نظر: �لمزهرفي علوم �للغة و�أنو�عها )356/1(، و�لتطور �للغوي �لتاريخي )115(.
)121( �نظر: �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )282/4(.

)122( �نظر: تف�سير �لزمخ�سري = �لك�ساف عن حقائق غو�م�س �لتنزيل )293/1(.
)123( �نظر: �سرح �لمف�سل البن يعي�س )404/5(.

)124( �نظر: �لبحر �لمحيط في �لتف�سير )581/4(.
)125( �نظر: �لدر �لم�سون في علوم �لكتاب �لمكنون )523/2(.

)126( �نظر: ل�سان �لعرب )480/13(.
)127( �نظر: تف�سير �لني�سابوري = غر�ئب �لقر�آن ورغائب �لفرقان )668/1(.

)128( �نظر: تف�سير �لقا�سمي = محا�سن �لتاأويل )133/7(.
غو�م�س  حقائق  عن  �لك�ساف   = �لزمخ�سري  وتف�سير   ،)129/1( �نظر:�لمحت�سب   )129(
في  �لمحيط  و�لبحر   ،)261/1( �ل�سو�ذ  �ل��ق��ر�ء�ت  و�إع��ر�ب   ،)293/1( �لتنزيل 
و�للباب  �لمكنون )523/2(،  �لكتاب  علوم  في  �لم�سون  و�لدر  �لتف�سير )581/2(، 
في علوم �لكتاب )273/4(، وتف�سير �لني�سابوري = غر�ئب �لقر�آن ورغائب �لفرقان 

.)668/1(
)130( �نظر: �لدر �لم�سون في علوم �لكتاب �لمكنون )523/2(، و�للباب في علوم �لكتاب 
كلمة  وردت  وقد  هذ�،   .)140/4( مالك  �بن  الألفية  �الأ�سموني  و�سرح   ،)273/4(
اإِنَّ اآَيَة  ُهْم  )�لتابوت( مرتين في �لقر�آن �لكريم، وهما قوله تعالى: {َوَقاَل َلُهْم ِنِبيُّ
بُِّكْم}. )�لبقرة 248(، وقوله تعالى: {�أَِن  ن رَّ ِتَيُكُم التَّاُبوُت ِفيِه �َصِكيَنٌة مِّ ُمْلِكِه اأَن َياأْ

}. )طه 39(. اْقِذِفيِه ِفي التَّاُبوِت َفاْقِذِفيِه ِفي اْلَيمِّ
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يعي�س  البن  �لمف�سل  و�سرح   ،)92/1( �لعربية  و�سحاح  �للغة  تاج  �ل�سحاح  �نظر:   )131(
 ،)77/2( و�أنو�عها  �للغة  علوم  في  و�لمزهر   ،)233/1( �لعرب  ول�سان   ،)404/5(

وتاج �لعرو�س )79/2(.
)132( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )282/4(.

)133( تف�سير �لقا�سمي = محا�سن �لتاأويل )133/7(.
في  و�لتبيان   ،)293/1( و�لك�ساف   ،)45/1( بري  البن  و�الإي�ساح  �لتنبيه  ينظر:   )134(

�إعر�ب �لقر�آن )189/1(.
)135( �لتنبيه و�الإي�ساح 45/1.

)136( �لمحت�سب 129/1، 130، ور�جع: �لتنبيه و�الإي�ساح 45/1، و�الرت�ساف 392/1، و�لدر 
�لم�سون 523/2.

)137( ينظر: �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية 92/1، و�لتنبيه و�الإي�ساح 45/1.
و�لدر   ،)581-579/2( �لتف�سير  في  �لمحيط  �لبحر  وينظر:   ،)293/1( �لك�ساف   )138(

�لم�سون في علوم �لكتاب �لمكنون )423/2(، و�للباب في علوم �لكتاب )293/4(.
)239( ل�سان �لعرب 87/7، وينظر: �لمحكم و�لمحيط �الأعظم  270/8.

)140( �سّر �سناعة �الإعر�ب 47/1.
)141( بيت من �لكامل. لعبد �الأ�سود بن عامر بن جوين �لطائى. �نظره في �لمحكم و�لمحيط 

�الأعظم 270/5، ول�سان �لعرب 84/2، وتاج �لعرو�س 77/5.
)142( تهذيب �للغة )317/15(. وقد �سبق تخريج �لبيت. 

)143( �نظر: ل�سان �لعرب )39/11(.
)144( �نظر: تاج �لعرو�س )31/28(.

)145( �لعين )359/8(.

)146( �لعين )359/8(.
)147( �نظر: �لعين )137/8(.

)148( �نظر: �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )534/9(.
)149( �نظر: ل�سان �لعرب )148/15(.

)150( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )524/9(.
�لعرو�س  وتاج   ،148/15 �لعرب  ول�سان   ،122/2 �لمعرب  ترتيب  في  �لمغرب  )151(�نظر: 

.113/39

)152( �لمقت�سب )170/1(، و�نظر: �لخ�سائ�س )87/1(.



أحمد بن محمد العضيب
20

16
ل 

ري
 إب

ـ -
1ه

43
7 

ب
ج

، ر
 4

3 
دد

لع
ا

255

جـــــذور

)153( �لبقرة : 197.
)154( �لتوبة : 109.

)155( �نظر: تاج �لعرو�س )213-212/39(.
)156( �نظر: تف�سير �لبغوي )621/1(، و�أحكام �لقر�آن للج�سا�س )163/3(.

�للغة  وتهذيب   ،)157/1( �الأدب  دي��و�ن  ومعجم   ،)292/1( �للغة  جمهرة  �نظر:   )157(
)180/7(، ومختار �ل�سحاح )�س: 30(، َول�سان �لعرب )47/11(.

)158( �لن�ساء: 37، و�لحديد 24.
لالأزهري  �لقر�ء�ت  ومعاني   ،)410/3( �لعلوم  بحر   = �ل�سمرقندي  تف�سير  �نظر:   )159(
وتف�سير   ،)621/1( �لبغوي  وتف�سير   ،)203 )���س:  �ل��ق��ر�ء�ت  وحجة   ،)308/1(
في  و�لمب�سوط   ،)52/2( �لعزيز  �لكتاب  تف�سير  في  �لوجيز  �لمحرر   = عطية  �بن 

�لقر�ء�ت �لع�سر )�س: 179(.
)160( �نظر: تف�سير �لثعلبي = �لك�سف و�لبيان عن تف�سير �لقر�آن )306/3(.

)161( �نظر: تاج �لعرو�س )62/28(.

)162( �نظر: تاج �لعرو�س )62/28(.
)163( �نظر: تف�سير �لر�زي = مفاتيح �لغيب �أو �لتف�سير �لكبير )78/10(، وتف�سير �لثعلبي 

= �لك�سف و�لبيان عن تف�سير �لقر�آن )306/3(.
)164( �نظر: تف�سير �لثعلبي = �لك�سف و�لبيان عن تف�سير �لقر�آن )306/3(.

)165( �نظر: تف�سير �ل�سمرقندي = بحر �لعلوم )302/1(.
)166( �نظر: تف�سير �لر�زي = مفاتيح �لغيب �أو �لتف�سير �لكبير )78/10(.

)167( �نظر: تف�سير �لقرطبي )259/17(.
)168( �نظر: �سم�س �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم )446/1(.

)169( �نظر: فتح �لقدير لل�سوكاني )211/5(.
)170( �نظر: في �للهجات �لعربية/ 81.

)171( تف�سير �لر�زي = مفاتيح �لغيب �أو �لتف�سير �لكبير )78/10(.
)172( تف�سير �لقرطبي )159/17(.

)173( �نظر: �لتبيان في �إعر�ب �لقر�آن )356/1(.
)174( �نظر: �لخ�سائ�س 143/2، و�سرح �سافية �بن �لحاجب للر�سي 21/1، وفي فقه �للغة 172.

)175( �أ�سا�س �لبالغة )593/1(.
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)176( �نظر: ل�سان �لعرب )38/3(.
)177( �نظر: �لعين )225/4(.

)178( �نظر: معجم ديو�ن �الأدب )340/1(.
)179( �نظر: تهذيب �للغة )115/7(.
)180( �نظر: ل�سان �لعرب )38/3(.

)181( �نظر: �لم�سباح �لمنير في غريب �ل�سرح �لكبير )51(.
)182( �نظر: �سم�س �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم )4058/7(.

)183( �نظر: تاج �لعرو�س )299/7(.
)184( �لعين )225/4(.

)185( ل�سان �لعرب )38/3(.
و�أنو�عها  �للغة  علوم  في  و�لمزهر   ،)127/5( �الأعظم  و�لمحيط  �لمحكم  �نظر:   )186(

)371/1(، وتحرير �ألفاظ �لتنبيه )�س: 184(.
)187( مقايي�س �للغة )261/1(.

)188( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )127/5(.
)189( فتح �لباري 573/9.

)190( فتح �لباري 573/9، وفي�س �لقدير 330/5.
)191( �نظر: �سرح �لملوكي البن يعي�س 42/1، و�سرح �ل�سافية للر�سي )135/1(.

)192( �نظر: تهذيب �للغة 201/4، و�سرح �ل�سافية للر�سي 136/1، وتاج �لعرو�س 285/6.
)193( لم �أقف على ذلك في �لف�سيح.

)194( �نظر: تاج �لعرو�س 285/6.
)195( �نظر: �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية 633/2.

)196( �نظر: �لعين 102/3-103، و�ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية 633/2.
)197( �نظر: تهذيب �للغة )119/4(، ول�سان �لعرب )147/4(، وتاج �لعرو�س )37/11(.

)198( �نظر: مجمل �للغة البن فار�س )241/1(.
)199( �نظر: كتاب �الأفعال )213/1(.

)200( مقايي�س �للغة )77/2(.
)201( ل�سان �لعرب 196/4.
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)202( �لبيت من �لب�سيط. لجرير �نظر ديو�نه �س 292. و�لرو�ية فيه: نزلت بدل ح�سرت. 
 ،278/4 و�لمخ�س�س   ،633/2 و�ل�سحاح   ،213 �لمنطق  �إ�سالح  في:  �لبيت  و�نظر 

�سم�س �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم )1489/3(، ول�سان �لعرب 197/4.
)203( �نظر: �لمخ�س�س )295/4(.

)204( �نظر: �سرح �لمف�سل البن يعي�س )430/4(.
)205( �نظر: �سرح �سافية �بن �لحاجب للر�سي )136/1(.

 ،42/1 يعي�س  البن  �لملوكي  و�سرح   ،380/1 و�لخ�سائ�س   ،256/1 �لمن�سف  �نظر:   )206(
 )1( رقم  هام�س  للر�سي  �لحاجب  �بن  �سافية  و�سرح   ،430/4 له  �لمف�سل  و�سرح 

.)135/1(
)207( �نظر: في �للهجات �لعربية د. �أني�س 166، و�للهجات �لعربية في �لتر�ث د. �أحمد علم 

�لدين �لجندي 592-590/2.
)208( �نظر: �للهجات في �لكتاب ل�سيبويه �أ�سو�ًتا وبنية، د. �سالحة �آل غنيم �س 414.

)309( �نظر: جمهرة �للغة )354/1(، و�ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )1100/3(.
)210( �نظر: �لمغرب في ترتيب �لمعرب )371(.

)211( �نظر: �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )1100/3(، و�لمحكم و�لمحيط �الأعظم 
)182/6(، و�لمغرب في ترتيب �لمعرب )371(، ول�سان �لعرب )213/7(.

)212( �نظر: �أدب �لكاتب البن قتيبة )200(.
)213( �لتوبة:67.

)214( تاج �لعرو�س )19/5(.
)215( �نظر: �لمقت�سد في �سرح �لتكملة 1035/2، و�سرح �سافية �بن �لحاجب للر�سي 189/1، 

و�سرح �الأ�سموني 477/1-478، وت�سريف �الأ�سماء د. �أحمد ح�سن كحيل 207.
)216( �لمخ�س�س 347/2.

)217( �نظر: �لمرجع �ل�سابق نف�سه.
)218( تاج �لعرو�س 162/12. 

)219( �نظر: �الإبد�ل في لغات �الأزد در��سة �سوتية في �سوء علم �للغة �لحديث )�س: 449(.
)220( �نظر: �لعين )77/4(.

)221( تهذيب �للغة )203/6(.
)222( �نظر: �لكتاب ل�سيبويه )391/4(.

)223( �نظر: �الأ�سول في �لنحو )301/3(.
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)224( �نظر: �سرح �لمف�سل البن يعي�س )502/5(.
)225( �نظر: �سرح �سافية �بن �لحاجب للر�سي )61/3، 182(.

)226( �لكتاب ل�سيبويه )391/4(.
)227( �نظر: تهذيب �للغة )203/6(، و�لمحكم و�لمحيط �الأعظم )373/4(، ودرة �لغو��س 

في �أوهام �لخو��س 287، و�سرح �لمف�سل البن يعي�س )502/5(.
)228( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )373/4(، و�لمف�سل البن يعي�س )502/5(، و�سرح �سافية 
�بن �لحاجب للر�سي )61/3(، وتو�سيح �لمقا�سد و�لم�سالك ب�سرح �ألفية �بن مالك 

.)1575/3(
)229( �نظر: �لمف�سل البن يعي�س )502/5(، و�سرح �سافية �بن �لحاجب للر�سي )61/3(.

)230( �نظر: �الرت�ساف 129/1، و�سرح �الأ�سموني 99/2.
و�لم�سالك  �لمقا�سد  وتو�سيح  و�نظر:  للر�سي )61/3(،  �لحاجب  �بن  �سافية  �سرح   )231(

ب�سرح �ألفية �بن مالك )1575/3(.
)232( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )373/4(.

)233( �نظر: درة �لغو��س في �أوهام �لخو��س 287.
)234( �نظر: �سرح �لجمل �لكبير البن ع�سفور 65/2، و�لهمع 226/1.

)235( �نظر: �الإن�ساف 706/2، و�لهمع 227/1.
)235( �نظر: �لتذييل و�لتكميل 285/2، 286.

 ،145  ،113/2  ،409  ،248/1 للفر�ء  �لقر�آن  ومعاني  �ل�سابقين،  �لمرجعين  �نظر:   )236(
352، و�سرح �لمف�سل البن يعي�س 329/2، و�لم�ساعد البن عقيل 119/1.

)238( �نظر: �لتذييل و�لتكميل 287/2.
)239( �نظر: �سرح �لت�سهيل له 172.

)240( �نظر: �لهمع 227/1.
)241( �سورة �آل عمر�ن �آية 180.

)242( �لكتاب 390/2، 391، وينظر: �لتذييل و�لتكميل 287/2، و�لهمع 227/1.
)243( �نظر: �لكتاب 392/2، و�سرح �لت�سهيل البن مالك 187/1، 168، و�لهمع 229/1.

)244( �لكتاب 392/2، و�نظر: �لتذييل و�لتكميل 293/2.
)245( �لكتاب 395/2، 396. و�نظر: �سرح �لت�سهيل البن مالك 168/1، و�لتذييل و�لتكميل 293/2.

)246( �نظر: �سرح �لت�سهيل 168/1.
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)247( �لتذييل و�لتكميل 293/2.
)248( �نظر: �لهمع 229/1.

)249( �نظر: �لجزولية 184، و�لتذييل و�لتكميل 294/2.
)250( �لنحل : 92.

)251( �نظر: �لتذييل و�لتكميل 294/2، و�لهمع 229/1.
)252( معاني �لقر�آن 113/2.

 ،325/1 و�الأ���س��ول   ،363/2  ،50/1 و�لمقت�سب   ،233/4  ،140/2 �لكتاب  ر�ج��ع:   )253(
�لم�سالك  و�أو�سح   ،209 �لد�ني  و�لجنى   ،33/2 مالك  البن  و�سرحه   ،65 و�لت�سهيل 

366/1، و�لم�ساعد 326/1، و�لهمع 450/1.

)254( �لكتاب 139/2، 140.
)255( �ل�سافات: 167، 168.

)256( �لكتاب 152/3.
)257( ينظر: �لت�سهيل 65، و�سرحه البن مالك 34/2، 35، و�لجنى �لد�ني 209، و�لم�ساعد 

328/1، و�لهمع 453/2.

)258(  مذهب �سيبويه وجمهور �لب�سريين عدم جو�ز �لف�سل بين �لم�ساف و�لم�ساف �إليه 
�أم غيرهما،  � ومجروًر�،  �أو جارًّ �لفا�سل ظرًفا  �أكان  �سو�ء  �أي  �الختيار مطلًقا،  فى 
بين  بهما  �لف�سل  فاأجاز  �لناق�سين،  و�لمجرور  و�لجار  �لظرف  فى  يون�س  وخالف 
ما  ولكثرة  ف�سل،  كال  �لف�سل  فيكون  بهما  ي�ستغني  ال  �لكالم  لكون  �لمت�سايفين، 
يت�سع فى �لظروف و�سبهها، فاأجاز: ال غالمي بهالك، وال يدي �ليوم لك، ومنع ذلك 
�سيبويه و�لخليل و�أوجبا ثبوت �لنون وعدم �الإ�سافة، �إذ� ال فرق بين �لناق�س و�لتام 

من �لظروف و�سبهها فى مجال �لف�سل.
             وعلة منع �لف�سل بين �لمت�سايفين عند �لخليل و�سيبويه �أن �لم�ساف يعمل �لجر فى 
�لم�ساف �إليه، وقبيح �أن يف�سل بين �لجار و�لمجرور؛ الأن �لمجرور د�خل فى �لجار، 

ف�سار كاأنهما كلمة و�حدة. 
              و�أجاز �لخليل و�سيبويه �لف�سل بين �لمت�سايفين فى �ل�سعر بالظرف و�لجار و�لمجرور، 
ذلك الأن �ل�سعر لغة �ل�سرورة، و�لظرف و�لجار و�لمجرور يتو�سع فيهما ماال يتو�سع 
البن  �لت�سهيل  و�سرح   ،431 و�الإن�ساف   ،279  ،164/2 �لكتاب  �نظر:  غيرهما.  فى 

مالك 272/2، و�لم�ساعد 367/2، و�ئتالف �لن�سرة 51.
)259( �أو�سح �لم�سالك 177/3، 180. وهذ� مذهب �أكثر �لكوفيين.  ينظر: �الإن�ساف 327، 

و�ئتالف �لن�سرة 52، وخز�نة �الأدب 418/3.
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 ،)107( للد�ني  و�لتي�سير   ،)270( مجاهد  البن  �ل�سبعة  وينظر:   .137 �الأن��ع��ام:   )260(
و�لعنو�ن لل�سرق�سطي )93(.

)261( �أو�سح �لم�سالك 177/3، 180.
)262( ينظر: �لمحرر �لوجيز 346/3، و�لبحر �لمحيط 456/4، و�لدر �لم�سون 167/5.

)263( �إبر�هيم : 47
)264( من مجزوء �لكامل، ولم �أقف على قائله، وزججتها: طعنتها بالرمح، و�لزج: �لحديد 
�لتى تركب فى �أ�سفل �لرمح، و�لقلو�س: �لناقة �ل�سابة، وهو فى: معاني �لقر�آنللفر�ء 

351/1، و�الإن�ساف 472/2، و�لخ�سائ�س 406/2، و�لدر �لم�سون 164/5، 165.

)265( �نظر: �لخ�سائ�س 406/2، و�النت�ساف من �الإن�ساف 428.
)266( �نظر: �لدر �لم�سون 164/5، 170.

)267( �نظر: معاني �لقر�آن 81/2.
)268( �نظر: �لدر �لم�سون 164/5، 170.

)269( �نظر: خز�نة �الأدب 386/2.
)270( معاني �لقر�آن 81/2. وينظر: �لدر �لم�سون 170/5، وخز�نة �الأدب 386/4.
)271( �لدر �لم�سون 170/5، وينظر: �لخ�سائ�س 406/2، وخز�نة �الأدب 386/4.

)272( �سرح �لت�سهيل 276/3، و�سرح �لكافية �ل�سافية 978/2.
�لت�سهيل البن مالك  409، و�سرح   ،211/4 و�لمقت�سب   ،185  ،184/2 �لكتاب  �نظر:   )273(

401/3، 402، و�سرح عمدة �لحافظ وعدة �لالفظ 280.

)274( �لكتاب 184/2، 185، ور�جع: �سرح �لت�سهيل البن مالك 402/3.
)275( �سرح �لت�سهيل البن مالك 402/3.

)276( �لكتاب 184/2، 185، ور�جع: �سرح �لت�سهيل البن مالك 402/3.
)277( �نظر: ف�سول في فقه �لعربية، �س 284.

)278( �نظر: طلبة �لطلبة في �ال�سطالحات �لفقهية )109/1(، وتاج �لعرو�س )73/23(.
)279( �نظر: �لمخ�س�س )222/4(.

)280( �نظر: �أني�س �لفقهاء في تعريفات �الألفاظ �لمتد�ولة بين �لفقهاء )80(.
)281( �نظر: تاج �لعرو�س )449/22(.

غريب  في  �لمنير  و�لم�سباح   ،)280/1( �لحربي  الإبر�هيم  �لحديث  غريب  �نظر:   )282(
�ل�سرح �لكبير )532/2(.
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)283( �نظر: معجم ديو�ن �الأدب )374/1(، و�لمخ�س�س )222/4(، 5/23، و�أدب �لكاتب 
و�لمحكم  �لعربية )1317/4(،  و�سحاح  �للغة  تاج  و�ل�سحاح  قتيبة )498(،  البن 
�لمحيط  و�لقامو�س   ،)421/8( �لعرب  ول�سان   ،)537  /  5( �الأعظم  و�لمحيط 

)780/1(
)284( �نظر: تاج �لعرو�س )449/22(.

)285( �نظر: �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )1317/4(،  وتاج �لعرو�س )449/22(.
)286( تاج �لعرو�س )449/22(.

)287( �نظر: جمهرة �للغة )1323/3(.
)288( �نظر: �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )1317/4(.

)289( �نظر: ل�سان �لعرب )421/8(.
)290( �نظر: تاج �لعرو�س )449/22(.

)291( �نظر: �لعين )191/5(.
)292( �نظر: غريب �لحديث للقا�سم بن �سالم )243/3(.

)293( �نظر: غريب �لحديث البن قتيبة )721/3(.
)294( �نظر: تهذيب �للغة )187/9(.

)295( �نظر: �لز�هر في معاني كلمات �لنا�س )208/2(.
)296( �نظر: �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )1492/2(.

)297( �نظر: �لمخ�س�س )505/1(.
)298( �نظر: �لنهاية في غريب �لحديث و�الأثر )219/2(.

)299( �نظر: مختار �ل�سحاح )�س: 139(.
)300( �لنهاية في غريب �لحديث و�الأثر )319/2(.

)301( �نظر: �لعين )191/5(.
)302( �نظر: غريب �لحديث البن قتيبة )721/3(.

)303( �نظر: معجم ديو�ن �الأدب )433/3(.
)304( �ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )1492/4(. و�نظر نحوه في: �لنهاية في غريب �لحديث 

و�الأثر )319/2(، ومختار �ل�سحاح )�س: 139(، و�لقامو�س �لمحيط )�س: 892(.
)305( �لز�هر في معاني كلمات �لنا�س )208/2(.

)306( �لز�ووق.
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)307( �سم�س �لعلوم ودو�ء كالم �لعرب من �لكلوم )2872-2871/5(.
)308( �نظر: جمهرة �للغة )696/2(، وغريب �لحديث للخطابي )552/2(.

)309( جمهرة �للغة )969/2(.
)310( يو�سف: 72.

)311( �لز�هر في معاني كلمات �لنا�س )130/2(.
)312( �الإح�سان في تقريب �سحيح �بن حبان )480/10(.

)313( �نظر مثاًل: ن�سب �لر�ية )58/4(، و�أ�سنى �لمطالب في �سرح رو�س �لطالب )235/2(، 
و�لبحر �لر�ئق �سرح كنز �لدقائق ومنحة �لخالق وتكملة �لطوري )225/6(، و�لغرر 
 = �لمنهج  �سرح  على  �لجمل  وحا�سية   ،)150/3( �لوردية  �لبهجة  �سرح  في  �لبهية 
 = �لق�سطالني  و�سرح   ،)378/3( �لطالب  منهج  �سرح  بتو�سيح  �لوهاب  فتوحات 

�إر�ساد �ل�ساري ل�سرح �سحيح �لبخاري )146/4(.
)314( �نظر: �سرح �لق�سطالني = �إر�ساد �ل�ساري ل�سرح �سحيح �لبخاري )146/4(.

)315( �أ�سنى �لمطالب في �سرح رو�س �لطالب )235/2(.
)316( يو�سف: 72.

في  �لنهاية  تعريفها:  في  ا  �أي�سً و�نظر   .)200-119/1( قتيبة  البن  �لحديث  غريب   )317(
غريب �لحديث و�الأثر )79/3(، و�لتعريفات )�س: 218(.

)318( �نظر: طلبة �لطلبة في �ال�سطالحات �لفقهية )�س: 148(.
)319( �نظر: �لرو�سة �لندية �سرح �لدرر �لبهية )141/2(.

)320( طلبة �لطلبة في �ال�سطالحات �لفقهية )�س: 148(.
)321( �نظر: غريب �لحديث للقا�سم بن �سالم )151/4(.

)322( �نظر: غريب �لحديث البن قتيبة )670/3(.
)323( �نظر: تهذيب �للغة )268/8(.
)324( �نظر: �لمخ�س�س )441/3(.

)325( �نظر: �لفائق في غريب �لحديث )187/3(.
)326( �نظر: �لنهاية في غريب �لحديث و�الأثر )41/4(.

)327( تهذيب �للغة )268/8(.
)328( �لمخ�س�س )441/3(.

)329( �نظر: �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )793/6(، ول�سان �لعرب )133/5(.



أحمد بن محمد العضيب
20

16
ل 

ري
 إب

ـ -
1ه

43
7 

ب
ج

، ر
 4

3 
دد

لع
ا

263

جـــــذور

)330( �نظر: �ال�ستذكار )563/7(.
)331( �نظر: ل�سان �لعرب )134/5(.

)332( �نظر: �لبناية �سرح �لهد�ية )17/7(.
 ،)287/1( �سالم  بن  للقا�سم  �لحديث  وغريب   ،)102/10( �للغة  تهذيب  �نظر:   )333(

و�ال�ستذكار )563/7(، و�لبناية �سرح �لهد�ية )17/7(.
)334( �نظر: �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )793/6(.

)335( �نظر: ل�سان �لعرب )133/5 � 134(.
)336( �نظر: تاج �لعرو�س )19/14(.

)337( �نظر �لحديث في: �سنن �أبي د�ود باب ما ال قطع فيه 136/4، و�سنن �لترمذي باب 
ما جاء ال قطع في ثمر وال كثر 52/4، و�ل�سنن �ل�سغرىللن�سائي باب ما ال قطع فيه 
8/86، وتهذيب �للغة )102/10(، و�لمحكم و�لمحيط �الأعظم )793/6(، وغريب 

�لحديث للقا�سم بن �سالم )287/1(، ول�سان �لعرب )134/5(.
)338( تاج �لعرو�س )19/14(.

)339( غريب �لحديث للقا�سم بن �سالم )287/1(.
)340( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )793/6(.

)341( �نظر: �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )793/6(، ول�سان �لعرب )134/5(.
)342( �نظر: م�سارق �الأنو�ر على �سحاح �الآثار )245/1(.

)343( �نظر: ل�سان �لعرب )234/14(.
)344( �نظر: تاج �لعرو�س )268/37(.

ا في ل�سان �لعرب  )345( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )265/5(، و�نظر ن�س هذ� �لكالم �أي�سً
.)234/14(

)346( تاج �لعرو�س )268/37(.
)347( م�سارق �الأنو�ر على �سحاح �الآثار )245/1(.

)348( �نظر مثاًل: �لنهاية في غريب �لحديث و�الأثر )57/2(، وفي�س �لقدير )271/5(.
)349( �نظر مثاًل: �أحكام �لقر�آن للج�سا�س )69/4(.

 ،)2330/6( �لعربية  و�سحاح  �للغة  تاج  و�ل�سحاح   ،)314/4( �لعين  مثاًل:  �نظر   )350(
و�لفائق في غريب �لحديث )294/1(، ومعرفة �ل�سنن و�الآثار )116/10(، ومختار 

�ل�سحاح )94/1(.
)351( طه: 15.
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)352( م�سند �ل�سافعي - ترتيب �ل�سندي )88/2(، و�نظر معنى هذ� �لكالم في: �لمحكم 
و�لمحيط �الأعظم )265/5(.

ا في: �ل�سحاح  )353( غريب �لحديث للقا�سم بن �سالم )59/1(، و�نظره بهذ� �لمعنى �أي�سً
تاج �للغة و�سحاح �لعربية )2330/6(، ومختار �ل�سحاح )94/1(.

)354( �نظر: تاج �لعرو�س )568/37(، وفي�س �لقدير )271/5(.
�الأعظم  و�لمحيط  و�لمحكم   ،)58 )���س:  للفر�ء  �ل��ق��ر�آن  لغات  فيه  كتاب  �نظر:   )355(

.)265/5(
)356( م�سارق �الأنو�ر على �سحاح �الآثار )245/1(.

)357( �نظر: �أحكام �لقر�آن للج�سا�س )69/4(، و�ل�سنن �لكبرى للبيهقي )469/8(.
)358( �لنهاية في غريب �لحديث و�الأثر )57/2(.

)359( �نظر: �لبلغة �إلى �أ�سول �للغة �س 35.
)360( �لمغرب في ترتيب �لمعرب )�س: 20(.

)361( بد�ئع �ل�سنائع في ترتيب �ل�سر�ئع )130/4(.
عنه  �هلل  ر�سي  جابر  قول  �نظر   .)129/4( �ل�سر�ئع  ترتيب  في  �ل�سنائع  بد�ئع   )362(
للبيهقي  �ل�سغير  و�ل�سنن   ،)166/4( حبان  �بن  �سحيح  تقريب  في  �الإح�سان  في: 
�ل�سنعاني  �ل��رز�ق  عبد  وم�سنف   ،)57/5( للن�سائي  �لكبرى  و�ل�سنن   ،)229/4(

.)288/7(
�سرح  في  �لمحتاج  وتحفة   ،)183/4( �ل�سر�ئع  ترتيب  في  �ل�سنائع  بد�ئع  �نظر:   )363(
�لمقنع  �لكبير على متن  و�ل�سرح  و�لعبادي )214/4(،  �ل�سرو�ني  �لمنهاج وحو��سي 

.)67/4(
)364( �ل�سرح �لكبير على متن �لمقنع )67/4(.

)365( �نظر: �لتنبيه في �لفقه �ل�سافعي )�س: 122(.
)366( �نظر:ل�سان �لعرب )45/1(، وتاج �لعرو�س )175/1(.
)367( �نظر: ل�سان �لعرب )48/1(، وتاج �لعرو�س )175/1(.

)368( �نظر:غريب �لحديث للخطابي )547/1(.
)369( �لفائق في غريب �لحديث و�الأثر )227/3(.

�للغة البن فار�س )705/1(،  �الأعظم )180/5(، ومجمل  و�لمحيط  �لمحكم  �نظر:   )370(
ول�سان �لعرب )26/4(، و�لقامو�س �لمحيط )344/1(، وكتاب �الأفعال )40/1(.

)371( مجال�س ثعلب 76/1.
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)372( فتح �لباري البن حجر )110/4(.
)373( �نظر: مجمل �للغة البن فار�س )310/1(، ومقايي�س �للغة )239/2(.

)374( �نظر: تف�سير غريب ما في �ل�سحيحين �لبخاري وم�سلم )254/1(، وغريب �لحديث 
البن �لجوزي )32/1(، و�لنهاية في غريب �لحديث و�الأثر )57/1(.

)375( �نظر: �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )180/5(.
)376( �نظر: مقايي�س �للغة )239/2(، ومجمل �للغة )310/1(.

)377( �لبقرة: 144.
)378( �لنا�سخ و�لمن�سوخ للمقري )�س: 36-35(.
)379( معاني �لقر�آن و�إعر�به للزجاج )222/1(.
)380( تف�سير �لطبري = جامع �لبيان )175/3(.

)381( تف�سير �لقر�آن �لعظيم البن �أبي حاتم )248/1(.

)382( تف�سير �لقر�آن �لعظيم البن �أبي حاتم )254/1(.

)383( تف�سير �لقر�آن �لعظيم البن �أبي حاتم )254/1(.
)384( �نظر: تف�سير �لر�زي = مفاتيح �لغيب �أو �لتف�سير �لكبير )97/4(.

)385( تف�سير �لر�زي = مفاتيح �لغيب �أو �لتف�سير �لكبير )97/4(.

)386( تف�سير �لر�زي = مفاتيح �لغيب �أو �لتف�سير �لكبير )97/4(.
�ألفاظ  و�لز�هر في غريب  �للغة )726-725/2(،  �لعين )233/6(، وجمهرة  �نظر:   )387(
�ل�سافعي )�س: 58(، وتهذيب �للغة )210/11(، و�ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية 
)795/2-796(، ومجمل �للغة البن فار�س )�س: 503(، و�لمحكم و�لمحيط �الأعظم 

)12/8-13(، ومختار �ل�سحاح )�س: 165(، و�لقامو�س �لمحيط )�س: 415(.
)388( �لعين )233/6(.

)389( �نظر: �لعين )188/5(، وجمهرة �للغة )896/2(، ومعجم ديو�ن �الأدب )329/3(، 
وتهذيب �للغة )177/9(، و�ل�سحاح تاج �للغة و�سحاح �لعربية )1510/4(، ومجمل 
�للغة البن فار�س )541/1(، و�لمحكم و�لمحيط �الأعظم )486/6(، ول�سان �لعرب 

.)208/10(
)390( �نظر: تهذيب �للغة )177/9(، ول�سان �لعرب )208/10(.

)391( �نظر: �لجيم )186/2(، و�لجر�ثيم )298/1(، ومجمل �للغة البن فار�س )547/1(.
و�لمخ�س�س   ،)177/9( �للغة  وتهذيب   ،)421/2( �لم�سنف  �لغريب  �ن��ظ��ر:   )392(

.)271/3(
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)393( �نظر: �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )486/6(، ول�سان �لعرب )208/10(.
)394( �نظر: ذكر هذه �لمعاني كلها �لقامو�س �لمحيط 902، وتاج �لعرو�س )45-44/26(.

)395( �نظر: ل�سان �لعرب )208/10(.
)396( تاج �لعرو�س )44/26(.

)397( �نظر: �لجيم )182/2(.
)398( �نظر: �ل�سو�رد = ما تفرد به بع�س �أئمة �للغة )145(.

)399( �نظر: تاج �لعرو�س )45/26(.
)400( �لجيم )182/2(.

)401( تاج �لعرو�س )45/26(.
)402( �نظر: جمهرة �للغة )896/2(.

)403( �نظر: جمهرة �للغة )1325/3(.
)404( �نظر: تهذيب �للغة )177/9(.

)405( �نظر: ل�سان �لعرب )208/10(.
)406( �نظر: تاج �لعرو�س )45/26(.

)407( �نظر: ت�سحيح �لت�سحيف وتحرير �لتحريف )299(.
)408( �الأن�ساب لل�سمعاني )12/5(. و�نظر: �للباب في تهذيب �الأن�ساب )141/3(.

و�لقامو�س   ،)219/3( و�لخ�سائ�س   ،)581/7( �الأعظم  و�لمحيط  �لمحكم  �نظر:   )409(
�لمحيط )�س: 605(، ول�سان �لعرب )401/13(، وتاج �لعرو�س )374/17(.

)410( �لقامو�س �لمحيط )�س: 605(.
)411( �لقامو�س �لمحيط )�س: 1233(.

)412( تاج �لعرو�س )274/17(.
)413( �نظر: تهذيب �للغة )109/8(.

)414( �لمحكم و�لمحيط �الأعظم )495/5(.
.)345/2( )415(

)416( �لمجموع �لمغيث في غريبي �لقر�آن و�لحديث )54/2(.
�لحديث  وغريب   ،)61/1( �الأنباري  بكر  الأبي  و�لموؤنث  :�لمذكر  في  �لحديث  �نظر   )417(
للقا�سم بن �سالم )332/1(، و�أ�سا�س �لبالغة )288/2(، و�سم�س �لعلوم ودو�ء كالم 

�لعرب من �لكلوم )6680/10(.
)418( �لمنجد في �للغة )�س: 87(
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الفعل الأجوف من حيث الت�أ�صيل والتغريات ال�صوتية

يف �صوء املنهجني: الو�صفي واملق�رن

علي �سليمان اجلوابرة)*(

مقدمــــــة: 
اللغة  اإحدى مجاالت و�صف  اأن مجال الكلمة يعد  بات من الوا�صح 
وتقعيدها, و�صوال للك�صف عن القوانين ال�صوتية التي تتحكم في االأبنية 
وت�صكلها, من هنا نجد اأن القدماء والمحدثين اأولوها اهتمامهم, فدر�صوا 
بناءها ,كما عالجوا جانبا كبيرا من �صوابط ت�صكيلها والقوانين ال�صوتية 
وخ�صو�صا  المعتل  كالفعل  مظهرا  در�صوا  اإنهم  ,بل  بنائها  في  الموؤثرة 
ال�صيغتين  على  والوقوف  بنائه  في  ال�صوتية  القوانين  وتاأثير  االأجوف, 

االأ�صلية والمنجزة, والربط بينهما للو�صول اإلى القوانين ال�صوتية.
اأن من المو�صوعات اللغوية التي در�صت  اأن نذكر  ولعل من المفيد 
الفعل  بنية  اأ�صل  م�صاألة  والمقارن:  الو�صفي  هما  مختلفين,  بمنهجين 
االأجوف الثالثية, والتطور في بنيته والتف�صيرات ال�صوتية له, اإذ تعددت 
واختالف  در�صته,  التي  اللغوية  المناهج  اختالف  ب�صبب  حوله  االآراء 
االأجوف,  الفعل  في  النظر  تعاقب  ووجدنا  التناول,  طريقة  في  العلماء 
فتفح�صه القدماء والمحدثون ,واإذا كانت جهود القدماء تتمثل في و�صف 

)*( أستاذ مساعد في الدراسات اللغوية - جامعة طيبة )المدينة المنورة( السعودية.
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بنية االأجوف, وتف�صير تغيراته ال�صوتية و�صجلوا من خاللهما مالحظات 
مفيدة تفاوتت قيمتها, كل ذلك في �صوء المنهج الو�صفي التف�صيري في 
تناول الظاهرة ,فاإن المحدثين قدموا محاوالت نرى اأنها متممة لجهود 
المنهج  �صوء  في  تناوله  ,فبع�صهم  المنهج  في  اختلفت  واإن  ال�صابقين, 
الو�صفي ,وهناك من  المنهج  اأدرجناه �صمن  التحويلي, وهذا  التوليدي 
المحدثين من تبنى - في طرح ما يراه - منهج المقارنة في �صوء اللغات 
اإليه  البنية  يرجعون  حيث  التاريخي,  االأ�صل  على  تعتمد  التي  ال�صامية 
,واأ�صولها  المنهجية  و�صائلها  في  متغايرة  المحاوالت  هذه  كانت  »ولئن 
النظرية فاإن اأ�صحابها يلتقون على اأن العربية بحاجة اإلى و�صف جديد 
يعيد �صياغتها, وذلك من خالل ما تبنوا من مناهج واأنظار وفر�صيات 
مختلفة, واكبت المد الل�صاني الحديث...اإن الو�صول اإلى و�صف للعربية 
بين  الم�صترك  خالل  من  ينطلق  اأن  يجب  والمعا�صرة  االأ�صالة  يحقق 
مقوالت القديم ومعطيات الحديث ,اإذ اإن لكل لغة منطقها وخ�صائ�صها 

ولكل نظر ظروفه وغايته ومنهجه«)1(.
عينه  اعتلت  الذي  الفعل  اأن  معروفا  اأ�صحى  اأنه  نذكر  البداية  في 
ي�صمى االأجوف ,اأي ما كانت عينه حرف علة ,وذلك مثل :قال وباع وخاف 
اإذ  ال�صوامت,  اأن�صاف  اأو  الحركات  باأ�صباه  يعرف  ما  على  الم�صتملة 
االأ�صل فيها َقَول وَبَيع وَخِوف ,وينق�صم االأجوف اإلى ق�صمين هما: االأجوف 

الواوي واالأجوف اليائي)2(.
يتكون  ال�صطحية  بنيته  في  كما هو  االأج��وف  الفعل  اأن  ويظهر جليا 
من فتحة طويلة بعد فاء الفعل ,اأما في ت�صريفاته فهناك بنية مختلفة 
اإلى حد ما عما هي عليه في الما�صي تظهر على حقيقتها في الم�صارع, 
نحو: َيُقول وَيِبيع , اأو الم�صدر الَقْول والَبْيع ,وهذا ما يح�صل في اأغلب 
وكان  القدماء,  تفح�صها  مختلفة  الفعل  لهذا  النظرة  وهذه  االأحيان, 
فيها  النظر  اأع��اد  ,ثم  ارت�صوه  ال��ذي  منهجهم  مع  يتنا�صب  تحليل  لهم 
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المعا�صرون �صواء على �صعيد الوقوف على مناهج القدماء في ذلك, اأو 
تبنيهم منهجا مختلفا عن القدماء في الو�صف والتف�صير.  

في  واحد  ن�صق  على  ت�صير  ال  االأجوف  للفعل  ال�صطحية  البنية  ولعل 
الما�صي من جهة, والم�صارع والم�صادر وما تبقى ت�صريفاته من جهة 
 , الما�صي  في  عليه  هي  عما  ما  حد  اإل��ى  مختلفة  بنية  فهناك  اأخ��رى, 
تظهر على حقيقتها في الم�صارع, نحو: َيُقول وَيِبيع اأو الم�صدر: القْول 
والبْيع, وهذا يقودنا اإلى مبداأ االأ�صل ,وهو من اأبرز مبادئ النظرية في 
�صيغة  لكل  يحددون  القدماء  كان  هنا  ومن  العربية,  في  ال�صرف  علم 
اأ�صال حر�صا على �صمولية النظام ,ومعناه اأن هنالك اأ�صال ثابتا ترجع 
ا�صتعملت  تكون  ال  قد  اأ�صوال  افتر�صوا  واإال  المت�صابهة,  ال�صيغ  كل  اإليه 
حقا في اأي مرحلة من تاريخ اللغة, فعندهم اأّن: قاَل اأ�صلها )َقَوَل( واأن 
باع اأ�صلها )َبَيَع(, كل ذلك ال ل�صيء اإال اأنه يمثل طورا �صروريا لتف�صير 
ال�صيغة وتغيرها ومنطلقا للو�صف والتحليل »واالأ�صل في اأذهان النحاة 
العرب قديما بنية مجردة تجريدا كامال ,ولي�صت حاالت واقعة م�صهودة 
خا�صة في الفعل الثالثي من غير ال�صحيح اأو ال�صالم, اإذ اإنه لما كانت 
بع�ض ال�صيغ في الفعل اأ�صكاال غام�صة مبهمة تعرقل ال�صمول في �صياغة 
القواعد ا�صطر النحاة اإلى معالجتها ب�صروب من القيا�ض النحوي تعتمد 
اإرجاع هذه االأ�صكال اإلى اأ�صل, ولي�ض هذا االأ�صل عندهم من المظاهر 
بنية  ولكنه  اللغوي,  للتطور  التاريخية  المظاهر  من  هو  وال  للغة  االآنية 

تتميز باأنها اأكثر و�صوحا واأكثر تداوال«)3(.
للك�صف  مهما  مو�صعا  االأجوف  الفعل  درا�صة  كانت  وذاك  لكل هذا 
عن المقاربات ال�صوتية وال�صرفية لم�صاألة التاأ�صيل والتغيرات ال�صوتية 
الو�صفي  المنهجي  في �صوء  وحديثا  قديما  العلماء  االأجوف عند  للفعل 
والمقارن, وفي ت�صورنا �صبب دخول المنهج المقارن بقوة في الدرا�صة 
اللغوية يعود اإلى جدوى المنهج المقارن في تف�صير الكثير من الظواهر 
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اللغوية, بعدما تو�صعت الدرا�صة ال�صامية المقارنة للعربية واأخواتها, وال 
يعني ذلك اأن المنهج الو�صفي ال جدوى منه, الأنه حتى المنهج المقارن 
يحتاج اإلى المنهج الو�صف في و�صف وتف�صير الظواهر اللغوية , وال يعني 

كذلك اأن اللغة ا�صتنفدت الو�صف التقليدي لتف�صير الظواهر.
وبحث العلماء في التغيرات التي تعتري بنية االأجوف عبر م�صيرتها 
في اال�صتعمال اللغوي, كما بحثوا مظاهر هذا التغيير واأ�صبابه ونتائجه, 
نظرهم  وجهة  ويدعم  للبنية  التاأ�صيل  من  جانبا  ي�صيء  ذلك  كل  الأن 
المتبناة, من هنا جاء تعدد مناهج المعالجة التحليلية للفعل االأجوف, 

وفي هذا االإطار يمكن الحديث عن منهجين, هما : 
1 - الدرا�صة الو�صفية: وتعني و�صف حالة اأو بنية اللغة في فترة معينة.

2 - الدرا�صة المقارنة: وتعني و�صف بنية اللغة في �صوء الف�صيلة اللغوية 
الواحدة اأي عبر زمنها

اأوال: المنهج الو�صفي: 
ومظاهرها  ظواهرها  ويفح�ض  اللغة  ي�صف  ال��ذي  المنهج  ه��و 
معينة  تاريخية  فترة  في  والتركيبية  وال�صرفية  :ال�صوتية  المختلفة 
لهجة  اأو  ال�صعوب,  من  �صعب  عند  اللغات  من  لغة  اأية  بو�صف  »ويكتفي 
من اللهجات في وقت معين, اأي: اأنه يبحث اللغة بحًثا عر�صًيا ال طوليًّا, 
وي�صف ما فيها من ظواهر لغوية مختلفة, وي�صجل الواقع اللغوي ت�صجياًل 
اأمينا«)4( وال يتخطى مرحلة الو�صف, واالأطال�ض اللغوية مثال من اأمثلة 
تطبيق هذا المنهج الو�صفي على اللغات واللهجات ,فهي ال تعر�ض علينا 
�صوى الواقع اللغوي م�صنًفا, دون تدخل من الباحث بتف�صير ظاهرة, اأو 

تعليل التجاه لغوي, هنا اأو هناك .
ويفرق اللغويون بين نوعين من المنهج الو�صفي:

حدود  عند  يقف  الذي  وهو   : التقريري  الو�صفي  المنهج  اأولهما: 
الو�صف والت�صنيف, وال يتدخل بتف�صير ظاهرة اأو تعليلها.
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وثانيهما: المنهج الو�صفي التف�صيري: وهو الذي يتخطى فيه الباحث 
الو�صف اإلى تف�صير الظواهر اللغوية, و�صرحها بذكر عللها واأ�صبابها)5(.

�صار على  بالقدماء, ومن  الو�صفي جليا هنا ممثال  المنهج  ويظهر 
المنهج  ه��ذا  �صوء  في  االأج��وف  الفعل  ففي  المحدثين,  من  منهجهم 
األف لوقوعهما بين حركتين)6(  اإلى  اأن الواو والياء قلبتا  يرى القدماء: 
ال�صياق  على  اعتمدوا  حدث  لما  و�صفهم  في  القدماء  اأن  هنا  ويالحظ 
الياء  اأو  ال��واو  »تحركت  بقولهم:  ال�صوت  موقعية  اأو  للبنية,  ال�صوتي 

,وانفتح ما قبلها, فقلبت كل منهما األفا«)7(.
ولو اكتفى القدماء بهذا الو�صف لكان منهجا و�صفيا تقريريا - وهو 
يمثل البداية لكنه ال يكفي - وكان ال بد من �صبر الظاهرة اللغوية للو�صول 
اإلى جوهرها, من هنا اأخذوا بالتعليل والتف�صير ,فجاء حديثهم عن �صبب 
اأ�صياء متجان�صة,  القلب المتمثل بالتعليل ال�صوتي »فلما اجتمعت ثالثة 
وهي الفتحة, والواو اأو الياء, وحركة الواو والياء, كره اجتماع ثالثة اأ�صياء 
متقاربة, فهربوا من الواو والياء اإلى لفظ توؤمن فيه الحركة, وهو االألف, 
الواو والياء«)8( العلة في قلب  اأي�صا انفتاح ما قبلها, فهذا هو  و�صوغها 
َفَعَل من  باأن �صيغة  النحويين -  اأخرى - وهو ما ذكره بع�ض  بعبارة  اأو 
بعد  العين  وفتحة  الفاء  فتحة  اجتماع  ب�صبب  ثقيلة  �صيغة  الياء  اأو  الواو 
عين تكون واوا اأو ياء مما يجعل جوف الفعل �صعيفا, وهي اأ�صوات تتميز 
يقّدرون  وهم  والواو  الياء  في  الحركة  ا�صتثقلوا  »لما  ال�صديد  بانفتاحها 
قلبوها  حركته  يتاأتى  ال  اأخف  حرف  على  قبلهما  ما  وانفتاح  بحركتهما 
الثقل هو  الذي يذهب  االأخف  وال�صوت  اأخف«)9(  الأنه  االألف  اإليه, وهو 
االألف, الأنه »اأ�صل المد واأقواه واأعاله واأنعمه واأنداه, واإنما الياء والواو 
اأن الذي  في ذلك محموالن عليها وملحقان في الحكم بها«)10( وا�صح 
يتحكم في الظاهرة عند القدماء هنا هو طلب الخفة, فاالألف اأخف من 

الواو والياء. 
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وعلى كل حال هذه بع�ض القواعد التي تمثل النظام الخا�ض بالفعل 
اأو  متنا�صقة  القواعد  اأن  ذلك  يعني  وال  للنظام(,  نواة  )ت�صكل  االأجوف 
تامة هنا, فهو مجرد طرح عام لبنية الفعل االأجوف ,وهذا التعليل من 
الي�صير بمكان قبوله في تحليل مثل هذه االأفعال: قال وباع, ولكنه تعليل 
ي�صعف اإذا عد نظاما لغويا �صامال - وهو ما �صعى له القدماء - ف�صرعان 
ما يتعطل النظام ,وتتوقف قواعده الخا�صة عندما اأخذ النحاة يواجهون 
ولذلك  تقلبا,  ولم  ال�صابق  ال�صرط  فيه  تحقق  ما  واالأفعال  االأ�صماء  من 
حتى  قيود  ع�صرة  اإلى  خل�صوا  وقد  اللغة,  في  مواقعها  يتتبعون  نجدهم 
تنتظم الم�صاألة كلها)11(, فاالأمثلة الخارج عن هذا االإطار كثيرة خا�صة 
اإلى ذلك ,فذكر اأن هذا  في ال�صيغ الفعلية, ولعل اال�صترباذي قد تنبه 
التعليل »لي�ض في غاية المتانة.... والواو والياء اإذا انفتح ما قبلها خف 
ثقلها واإن كانتا اأي�صا متحركتين«)12( واأرجع الظاهرة اإلى اأن القلب هو 
ذلك  كل  من  يهدفون  والقدماء  االأل��ف,  وهو  اأخ��ف  هو  لما  للخفة  طلٌب 

للو�صول اإلى القاعدة و�صرحها وخطوات االإعالل فيها.
ومما يوؤخذ على هذا التوجه اأن كثيرا من االأمثلة لم يطرد فيها هذا 
القانون ال�صوتي ذلك االطراد القوي, مما يجعلنا نتحفظ بع�ض التحفظ 
في التف�صير ال�صوتي في �صوء هذا التوجه, ومن اأجل ذلك احترز كانتينو 
حركتين  بين  لوقوعها  الحركة  �صبه  )�صقوط  القانون  هذا  تطبيق  في 
ق�صيرتين( وذهب اإلى اأنه قد يتعار�ض مع القيا�ض ال�صرفي العربي)13(.
ابن جني  عند  ال��واردة  الن�صو�ض  قراءة  اأن  هنا  ن�صجل  اأن  ويمكن 
تظهر التحول ال�صوتي في بنية االأجوف في �صورتين, وهو ما اأ�صار اإليه 

ح�صام النعيمي)14(:
االأولى: ترينا �صكون الواو اأو الياء اأوال, ثم انقالبهما األفين »اعتلت 
الحركات  من  فيهن  ما  ,ف�صلبن  قبلهن  ما  وانفتاح  لتحركهن  العينات 
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هربا من جمع المتجان�صات, فقلبن األفات لتحركهن في االأ�صل, وانفتاح 
ماقبلهن االآن«)15( ويقول اأي�صا: »اإال اأنك لم تقلب واحدا من الحرفين 
لحركته  ا�صتثقاال  اأ�صكنته  اأن  بعد  اإال  َبَيع  و  :َق��َوم  في  الياء(  اأو  )ال��واو 
قبل  باالإ�صكان  القول  على  حمله  الذي  ولعل  وَبْيع«)16(  َق��ْوم  اإلى  ف�صار 
وال�صكون  تقويه,  المتحرك  الحرف  في  الحركة  اأن  من  ماذكره  القلب 
واالأل��ف  ال�صيما  القلب,  بعد  للفتحة  اأث��را  يجد  لم  الأن��ه  اأو  ي�صعفه)17(, 
الياأتي بعدها حركة, وال تتحرك الأن الحركة تخرجها عن المدية »واالألف 
ال تكون اإال �صاكنة« ومعنى ذلك اأن �صيغة مثل »َقَوَل« يفتر�ض فيها وجود 
فتحة العين, ثم حذفها ليتي�صر تحولها اإلى قال »وفي هذا التحليل اإمارة 
على �صرامة النحاة القدامى في تطبيق قواعدهم, وعدم التجائهم اإلى 
الب�صاطة المغرية... وعالمة على اأن ت�صل�صل القواعد ال يعوق تاآلفها في 
اإلى  ال�صالف والخالف, و»تنظر  التي تعتبر  القواعد  مراحلها؛ الأنها من 

الخلف واإلى االإمام«ح�صب عبارة الغربيين«)18(.
الثانية: ترينا انقالب الواو اأو الياء األفا من غير اأن يمر بالمرحلة 
الثانية, وهي مرحلة االإ�صكان, ويبدو اأنه وجد الجواب عن قوة الحرف 
اأ�صياء  ثالثة  اجتماع  بكراهة  القلب  �صبب  في  اكتفى  حيث  بالحركة 
وهو  الحركة,  فيه  توؤمن  لفظ  اإلى  والياء  ال��واو  »من  فتحولوا  متقاربة, 
االألف و�صوغها اأي�صا انفتاح ما قبلها, فهذا هو العلة في قلب الواو والياء 
قلب  على  قويت  الفتحة  اأن  ال�صائل من  ادعاه  ما  ال  وباع,  قام  نحو:  في 

الحرف المتحرك«)19(.
وال يكاد يخرج تف�صير القدماء في هذه الم�صاألة عن هذه الدائرة, 
ومن هنا كان راأي ابن جني يمثل اأ�صدق تمثيل الآراء القدماء في الم�صاألة, 
وكذلك ل�صور التحول في �صوء تحديد القدماء ل�صورة االأ�صل المفتر�ض 
وجهة  من  ال  اأم  تاريخيا  اأ�صال  اعتباره  عن  النظر  بغ�ض   - المقدر  اأو 
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االأفعال  ت�صريفات  �صوء  في  يبنونه  هذا  تقديرهم  في  وهم   - نظرهم 
,ثم مقارنة بما اآلت اإليه ال�صيغة من و�صع يحدده المنطوق ,فالقدماء 
تنبهوا اإلى اأن االأ�صل يفتر�ض »َقَول« و»َبَيع«, وهذا ي�صير لحر�صهم على 
بين  ال�صبه  راعوا  للكلمة, كما  الثالثي  ال�صوتي  النظام  المحافظة على 
تحريك  على  حر�صوا  لذا  والفرع,  االأ�صل  ق�صية  اأو  وال�صحيح,  المعتل 
الواو والياء, الأنه يقويها ويقربها من ال�صحيح حتى اإذا جرى االعتالل 
حدثت  اإذا  وبالتالي  االإع��الل,  ليتم  بالت�صكين  اإ�صعافها  من  البد  كان 
المقارنة بين هذه ال�صيغة وما اآلت اإليه في اال�صتعمال حكم باأن وزنها 
»فال« ؛ مما يف�صر ما نقل عن االإ�صتراباذي في ال�صافية راأيا لعبدالقاهر: 

»باأن قال بوزن فال«)20( واإن كان يق�صد اأن الميزان على البدل.
وفي هذا داللة على ا�صت�صعار عبدالقاهر الوزن ال�صوتي, لكن تم�صكه 
بق�صية االأ�صل والفرع األزمه القول بالوزن ال�صوتي اأنه على البدل, واأيا 
ل اإليه عبدالقاهر وقّرره,  كان االأمر, فهذا ملمح ذكي, وتوجيه دقيق, تو�صّ
وقد �ُصّجل له ال�صبق فيه)21(, ولكن المحدثين �صّجلوا مخالفة له, على 
اأنه ال بدل فيها, ولكنه في الواقع �صقوط عينها اأ�صال فيجب اأن توزن على 

ما تبقى من عنا�صرها)22(, وهو ما �صيت�صح في درا�صتنا الحقا.
من هنا يمكن القول: اإنه »قد و�صع العلماء العرب القدامى من خالل 
ا�صتق�صاء اال�صتعمال اللغوي العربي بمختلف م�صتوياته بع�ض المراحل 
التي افتر�صوا اأن الفعل االأجوف قد مر بها ,فهم يعتقدون اأن الفعل كان 
في اأ�صل ا�صتعماله �صحيحا مكونا من �صوتين �صحيحين يتو�صطهما �صبه 
حركة )semi-vowel( و�صبه الحركة هذه قد تكون واوا مثل: )َقَول(اأو ياء 
مثل: )َبَيع( تجاور هذين المكونين ال�صوتيين مع الحركات المختلفة اأدى 
اإلى تكون اأو�صاع �صوتية يطلق عليها بع�ض الباحثين م�صطلح الحركات 
وترف�ض  الغالب,  في  اللغة  تكرها  التي  االأو�صاع  من  وهي  المزدوجة, 
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بع�صها في اأحيان اأخرى, فهي والحالة هذه مدعاة للتغير والتبدل, وهذه 
المرحلة التي كان الفعل االأجوف فيها ي�صتمل على �صبه الحركة ت�صمى 
مرحلة ال�صحة, وقد انتهت هذه المرحلة من اأغلب االأفعال التي يمكن 
ت�صجيلها على الفعل االأجوف في اللغة العربية, غير اأن هذا االنتهاء لم 
ظلت  التي  اال�صتعمالية  االأنماط  ببع�ض  اللغة  احتفظت  بل  نهائيا,  يكن 
عينها  تكون  التي  االأفعال  تلك  وخ�صو�صا  االأ�صلية,  بال�صور  محتفظة 

مك�صورة مثل: عِور وهِيف«)23(.
ومن المهم االإ�صارة اإلى �صحة اتجاه القول باالأ�صل والفرع ,وبالتالي 
لل�صرورة  ,وذلك  ما  حد  اإلى  اللغوي  الو�صف  في  التقدير  اأو  االفترا�ض 
العلمية ,الأنه منطلق للو�صف والتف�صير والتحليل حتى ي�صهل اال�صتدالل 
على وجوده ,ثم األي�ض كل حديث القدماء له ما يبرره من ناحية لغوية, 
اأو  م�صارعها  اإل��ى  يعيدها  ما  �صرعان  اإليها  ينظر  حين  اللغة  فدار�ض 
اأ�صال, كما نجد بع�ض االأفعال  للياء  اأو  للواو  اأن  اإلى م�صدرها ,فتت�صح 
احتفظت باأ�صولها الباقية كما في َحِور وهِيف مما يدعم توجههم ويبرر 

افترا�صهم .
بواكيرها  في  العربية  اللغوية  الدرا�صات  اأن  ن�صتنتج  تقدم  فيما 
االأولى كانت درا�صات تعتمد اإلى حد كبير على بع�ض المفاهيم الو�صفية 
بينها  ما  ,وعلى  و�صفاتها  االأ�صوات  على  العتمادها  الحديثة  االأ�صا�صية 
من وجوه التجان�ض ,ولكن المالحظ عليه اأن هذه الدرا�صات بداأت تناأى 
بالدرا�صات  تاأثرا  �صارمة  معايير  اعتماد  جانب  اإلى  الجانب  هذا  عن 
المنطقية ,ومن ثم تحكمها بالدر�ض اللغوي, ومما يدل على ذلك و�صعهم 

لل�صروط الع�صرة التي اأ�صرنا اإليها قبل قليل حتى تنتظم الم�صاألة كلها.
بد  ال  ,كان  مختلفة  الحديث  ال�صوتي  الدر�ض  معطيات  كانت  ولما 
من و�صف وتف�صير جديدين يتالءم معها ,بعيدا اإلى حد ما عن تف�صير 



الفعل األجوف من حيث التأصيل والتغيرات الصوتية في ضوء املنهجني: الوصفي واملقارن

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

276

جـــــذور

القدماء الذي ال يعبر عن الحقيقة ال�صوتية, وال�صبب ال يحتاج اإلى كثير 
اأن �صبه الحركة �صامت واالألف  تف�صيل, الأنه ال قلب هنا ل�صبب ب�صيط 
الأنه  والحركة,  الحركة  �صبه  بين  �صوتية  ناحية  من  عالقة  وال  حركة, 
ي�صترط في االإبدال اأو القلب الت�صابه ال�صوتي بين المبدل والمبدل منه 
»ال يكون االإبدال اإبداال حقا اإال اإذا كان بين البدل والمبدل منه عالقة 
ال�صوتية  ال�صفات  بع�ض  في  اال�صتراك  اأو  المخرج,  كقرب  �صوتية, 

كالجهر والهم�ض وال�صدة والرخاوة«)24(.
والذي ال يمكن قبوله كذلك هو اأن الواو اأو الياء قلبتا األفا كما يرى 
القدماء دون اأي ذكر للفتحة التي كانت بعدها, با�صتثناء ما نجده عند 
ابن جني في اإحدى �صورتيه, باأنه حدث الت�صكين ثم القلب, فنحن لدينا 
األفا  الياء  اأبدلنا  فاإذا   )ba:ya:<a( هي  مفتوحة  ق�صيرة  مقاطع  ثالثة 
فاأين فتحة الياء؟ من هنا جاءت اتجاهات في و�صف البنية وفقا لهذه 
المعطيات انعك�صت على تف�صير المحدثين, واإن كانوا قد ا�صتلهموا ت�صور 
حديثهم  ثم  لالأجوف,  االأ�صلية  البنية  ل�صورة  منطلقهم  في  القدماء 
عن التحول ال�صوتي للبنية, وما يطراأ على االأجوف من تغير في بنيته 
االأ�صلية عما عليه في البنية المنطوقة اأو الم�صتعملة, مما جعلهم يلتقون 
فكرة حذف  على  تف�صيرهم  ويقوم  التحليل  بع�ض جوانب  في  والقدماء 
�صوت العلة وهما الواو والياء بدال من قلبهما, وهم في ذلك يقررون ثم 
يف�صرون ويحللون في �صوء معطيات علم االأ�صوات الحديث, ولذا جاءت 

الجهود على م�صتويين:
اأوال: العرب المحدثون:

انعك�ض  الحديثة  الدرا�صات  في  تطورا  هناك  اأن  فيه  ال�صك  ومما 
اإلى  منه  كبير  جزء  في  ويعود  ال�صرفي,  ونظامها  العربية  و�صف  على 
تو�صيف الباحثين)25( لما ي�صمى اأن�صاف الحروف اأو اأن�صاف الحركات 
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تو�صيفا دقيقا مختلفا اإلى حد ما عما هو عليه عند القدماء ,واإفرادها 
بها,  تتعلق  �صوتية  قواعد  اإلى  والخلو�ض  م�صتقل,  بحديث  الدرا�صة  في 
باالإ�صافة لجانب تطبيق علم وظائف االأ�صوات »الفنولوجيا« على النظام 
بع�ض  جاءت  لذلك  العربية,  في  الفعل  نظام  ومنها  العربي,  ال�صرفي 
القواعد تت�صم بالترتيب واالنتظام تعلل كثيرا من الظواهر اللغوية لبنية 
الفعل المعتل عامة واالأجوف خا�صة, وهي في النهاية تحتاج اإلى درا�صة 

اأو�صع واأكثر تنظيما وترتيبا.
القول  ,ويمكن  حدث  ما  تف�صير  في  طريقتان  المحدثين  وللعرب 
ب�صكل عام اأن المحدثين يلتقي جميعهم عند نقطة �صقوط الواو اأو الياء 
ال�صابق بعد الحذف ,وهي  اإطالة ال�صامت  اإلى  ,واإن ذهب فريق منهم 
الفتحة الق�صيرة ف�صارت األفا ,وفريق اآخر ذهب اإلى التقاء الحركتين 
بعد �صقوط الواو اأو الياء ف�صارتا األفا, الأنه ال قلب هنا ل�صبب ب�صيط اأن 
�صبه الحركة �صامت واالألف حركة, وال عالقة من ناحية �صوتية بين �صبه 

الحركة والحركة كما ذكرنا �صابقا.
الطريقة االأولى: �صقوط الواو والياء �صبهي الحركة - وهما يمثالن 
اتحاد  عن  وينتج  متماثلتين,  حركتين  بين  لوقوعهما   - المقطع  قاعدة 
الحركتين فتحة طويلة يرمز لها في الكتابة باالألف, وعلى كل حال فاإنه 
من طبيعة اأ�صباه الحركات اأنها ت�صعف اإذا وقعت بين حركتين ,وقد اأ�صار 
اإلى ذلك هنري فل�ض »نالحظ �صعف الواو والياء حين تكون اإحداهما بين 
م�صوتين, اإذ اإنهما ينحوان نحو االختفاء .... اجتمع م�صوتان ق�صيران 
عن  ناتجة  وباع  قال  في  االأل��ف  تكون  وبهذا  طويل«)26(  �صوت  اإلى  تحوال 
الفتحتين المتواليتين بعد �صقوط الواو اأو الياء في َقَول وَبَيع, ولي�صت منقلبة 
كما يرى القدماء عن الواو والياء في هاتين الكلمتين)27(, اأي فتمت التقاء 

الحركتين للحفاظ على ال�صيغة وبناء الكلمة على النحو االآتي:



الفعل األجوف من حيث التأصيل والتغيرات الصوتية في ضوء املنهجني: الوصفي واملقارن

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

278

جـــــذور

qawal  ←   qa*al ←  qaal 

   baya>a  ←  ba*a>a ←  baa>a             

البكو�ض)29(  والطيب  داود عبده)28(  التوجه:  يمثله هذا  واأبرز من 
اإلى  اإذ يرجعه  و�صالح الدين ح�صنين)30( ومن الم�صت�صرقين بروكلمان 

ال�صامية)31( وهنري فل�ض)32(.
 )qawal( في )wa( الثانية: حذف القاعدة مع النواة اأي اأّن المزدوج
و)ya( في )baya>a( �صقط كامال ل�صعوبة نطقه اإلى حد ما ,ثم طولت 
تحول  فيمثلها  هنا,  وا�صحة  ال�صوتية  وال��ت��ط��ورات  ال�صابقة  الحركة 
الحركة  �صبه  من  التخل�ض  طريق  عن   - المقطعية  البنية  في  االأج��وف 
والحركة  - اإلى مقطعين االأول منهما طويل مفتوح, والثاني مقطع ق�صير 
الجديدة قدمت  ال�صيغة  اأن  ووا�صح كذلك  كانت ثالثية,  بعدما  مفتوح 

باأقل جهد ع�صلي, اأي فتمت االإطالة التعوي�صية على النحو االآتي:
qawal  ←   qa*al ←  qaal 

   baya>a  ←  ba*a>a ←  baa>a                          

واأبرز من يمثل هذا االتجاه عبد ال�صبور �صاهين ,اإذ يورد تف�صيرا 
يجعل مدار االإعالل فيه كما هو في بع�ض الدرا�صات الحديثة قائما على 
التعامل مع الحركات, ذلك اأن اللغة تميل دائما اإلى جعل الحركة الثالثية 
ثنائية اأو اأحادية, والحركة الثنائية اأحادية, فما االإعالل في اأمثال هذه 
الكلمات - عندهم - اإال تحول حركات ثالثية مزدوجة اإلى حركة واحدة 
طويلة؛ هروبا من ثالثية الحركة, وياأخذ في تف�صيل تكون الواو اأو الياء, 
واو  موقع  هو  الكلمات  هذه  في  العين  موقع  اأن  الموؤكد  »من  اأن��ه:  فيرى 
االأمثلة  واليك  المتخالفة,  الحركات  توالي  نتجت كل منهما من  ياء,  اأو 

بالكتابة ال�صوتية:
من  ان��زالق  ح��دث  ف��اإذا   )qa-u-ala( )ba-i-a<a( )ha-u-ifa(
اأو الياء  اإلى الحركة التالية لها نتجت الواو  الفتحة االأولى في كل مثال 
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المقطع  خ�صائ�ض  اإلى  لنعد  ولكن  االأ�صل...  في  الكلمة  عين  هي  التي 
العربي, ولنذكر اأن هذا المقطع ال يمكن اأن يتكون من حركات فقط, وهو 
ما اأكدناه من قبل, فاإذا اأجرينا تق�صيما مقطعيا لهذه الكلمات كان على 

النحو التالي لثالثة نماذج:
)qa-ua-la( = )fa-<a-la( ,)ba-ia-<a(=)fa-<a-la( ,)ha-ui-fa( =)fa-<a-la(

وهو  مزدوجة  حركات  من  مكون  جميعا  فيها  االأو���ص��ط  فالمقطع 
ي�صبب  الذي  العن�صر  اإ�صقاط  هو  الحل  كان  ولذلك  اللغة,  ترف�صه  اأمر 
االزدواج«)33( ويختم بالقول: »�صقط االزدواج نتيجة ال�صعوبة المقطعية 
,فطال المقطع قبلها على �صبيل التعوي�ض, وبذلك نخرج بنتيجة في غاية 

االأهمية هي اأّن االأفعال ثالثية االأ�صل ثنائية المنطوق«)34(«.
ويمكن تقديم ما ذهب اإليه �صاهين على مرحلتين: 

االأولى: يمكن اأن نطلق عليها اأ�صل االأ�صل, حيث توالت حركة ثالثية 
فن�صاأ  التالية,  الحركة  اإلى  االأولى  الفتحة  من  انزالق  فحدث  متخالفة, 
عن ات�صال اأجزائها )الواو اأو الياء(, وهي مرحلة للتف�صير واالفترا�ض 

للتعرف على البنية االأ�صلية.
 )qa-ua-la(: اأ�صل االأ�صل    ←  )qa-wa-la( : االأ�صل

الثانية :�صقط االزدواج ) ua (نتيجة ال�صعوبة المقطعية, فطال 
المقطع قبلها على �صبيل التعوي�ض:

اأو  المنطوقة  المرحلة  تمثل  وه��ي   )qa-ua-la( ← )qaala(  
الم�صتعملة. 

االألف  اأّن  اإلى  ذهب  اإذ  الدخّيل,  جواد  التوجه  هذا  اأ�صحاب  ومن 
اأنها فتحة  اأي  ال�صابقة,  العلة ومطل الحركة  المنقلبة ناتجة عن حذف 
على  هذا  »اأن  ال�صم�صان  نوا�ض  اأبو  وكذلك  محذوف,  لتعوي�ض  ممطولة 
ا, والحذف هنا حذف مقطعّي ؛ فالعلة وحركتها  الحذف والمطل تعوي�صً

حذفتا, هكذا: 
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باع«)35(  =  َ� ع    َ�  َ� Ø   ع �َ  ←  ب     َ� ب �َ ي  �َ ع �َ  ←  ب 
النطقي,  الجهاز  على  التخفيف  االإط��ال��ة  وراء  من  اللغة  وتهدف 
فعملية اال�صتبدال اأو التعوي�ض هو ت�صحيح لبنية الكلمة بعدما تخل�صت 
اللغة من �صياقات لغوية مرفو�صة اإلى حد ما, اأو على االأقل غير مرغوبة, 
فالبد على االأغلب اأّن يتبع عملية اال�صتعا�صة ما هو اأخف منها نطقيا, 
وال يحمل الجهاز النطقي توترا اأو ثقال �صوتيا, فوقع البديل اللغوي على 
االأ�صوات الطويلة حروف العلة واللين ,وربما كان ابن �صيدة في الحديث 
عن هذا الجانب اأكثر: »اإنَّ حروف العلة اأحّق باالإبدال من كل ما عداها 
من الحروف  الجتماع ثالثة اأ�صياء: طلب الخفة , والكثرة, والمنا�صبة بين 
بع�صها وبع�ض من جهة ما فيها من المد واللين, ومن ِجهة ما يمكن بها 
�صاع مخرجها على ا�صِتراكها في ذلك  في ال�صعر والتَّلحين, ومن ِجهة اتِّ
ا طلب  اأْجمع, وكّل واحد من المعاني الثَّالثة يطالب بجواز االإبدال, واأمَّ
ل  ه اإذا كان قْلب الواو اإلى الياء في »ميقات» اأخّف من االأ�صْ ة, فاإنَّ الِخفَّ
ا الكثرة فاإنَّ ما  ة تطالب به, واأمَّ الَّذي هو »ِمْوقات«, فهو اأْولى منه ؛ فالخفَّ
َكُثر في الكالم اأحقُّ بالتَّخفيف, ولها كثرة لي�صت لغيرها من الحروف؛ 
ل�صارت  ال�صمة  اأُ�صبعت  لو  اإذ  بع�صهن؛  اأو من  كلمة منهنَّ  يخلو  الأنَّه ال 
واًوا, ولو اأ�صبعت الفتحة ل�صارت األًفا, ولو اأ�صبعت الك�صرة ل�صارت ياًء, 

ا«)36(. نَّ فالكثرة تطالب التخفيف على ما بيَّ
التحويلي  الــتــولــيــدي  )الــنــمــوذج  الم�صت�صرقون  ثــانــيــاً: 

:)Transformational-Generative Grammar

مبداأ  على  التحويلي  التوليدي  النموذج  فكرة  تقوم  ع��ام  ب�صكل 
الّل�صاني  ,ودور  المنطوقة  الّلفظية  ورة  وال�صّ التحتّية  البنية  بين  الّربط 
هو اكت�صاف هذا المبداأ ,واإقامة القواعِد من خالل عمليات الربط بين 
على  التوليدية  واتة  ال�صّ في  العمل  ,ويقوم  والّلفظية  الّتحتية  البنيتين 
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مبداأ الّتعميم ,وهيمنة القواعد, فاأف�صل القواعد هي اأعّمها, اأي اأف�صلها 
ينت�صر  القواعد  ت�صود  ال�صيغ, وعندما  اأكبر عدد من  ت�نطبق على  التي 
ق�صّية  اأن  التحويلي  التوليدي  المنهج  يرى  كما  ال�ّصذوذ,  ويقّل  القيا�ض, 
اإلى  وتحّولها  العميقة  البنية  فهم  في  اأ�صا�صّية  ق�صية  والفرعّية  االأ�صلية 

بنية ال�صطح)37(.
وعلى كل حال فنجد هناك مقاربات متعددة لتف�صير التحول في بنية 
منها  هنا  يهمنا  ,وما  االأ�صلية  البنية  يظهر من خاللها  االأج��وف  الفعل 
المقاربة الخطية, وهي تقوم »على اإيجاد مجموعة من القواعد الخطية 
للربط بين ال�صورة التحتية التي تظهر فيها العلة ,وال�صورة ال�صطحية 
التي تحذف فيها ,ويركز بريم )Brame( )وهو من اأبرز اأ�صحابها( على 

فكرة حذف العلة, وهي الواو والياء اأ�صا�صا بدل قلبهما.
مثل:  النظرية  المقوالت  بع�ض  »يعالج  ذلك  في   )Brame( وبريم 
الترتيب بين القواعد ال�صواتية ترتيبًا خطيا )linear(, وكذلك تطبيق 
�صغلتا  مقولتان  وهما   ,)Cyclic( دوري���ًا  تطبيقًا  ال�صواتية  القواعد 
به  اأت��ى  ال��ذي  النظري  النموذج  منذ  ال�صواتي  بالتنظير  الم�صتغلين 
اإلى  م�صتمرًا  بهما  االن�صغال  ومازال  1968م,  �صنة  وهاله في  ت�صوم�صكي 
االآن, وقد وجد اأن هناك ما يقرب من 38 قاعدة �صواتية و�صرطًا تحكم 
نتيجة  وتكّون  الع�صرية,  النموذجية  العربية  للغة  ال�صواتي  التركيب 
الموجود في  االطراد  تف�صر  بنية �صوتية مت�صامنة  بينها  فيما  للت�صابك 

اللغة«)38(.
الغربية  ال��ن��م��اذج  اأب���رز  م��ن  نموذجين  على  الحديث  و�صنق�صر 
بنية  في  تغيير  من  عليه  يطراأ  ما  وعللوا  االأج��وف,  الفعل  در�صت  التي 
وكولغي   )Brame( بريم  وهما  ال�صطحية,  البنية  اإل��ى  و�صوال  االأ�صل 
نحو  يف�صل  بديل  نحو  تقديم  اإل��ى  كولغي  �صعى  وقد   ,)Kouloughli(
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بريم, ويعتمد في معالجة اأ�صوات اللين )Glide( على العودة اإلى مبداأ 
بنى  الذي  بريم  له, على خالف  ال�صالفة  للحركة  اللين  مجان�صة �صوت 
قواعد  من   مجموعة  وعلى  اللين,  ل�صوت  الحركة  مجان�صة  على  نحوه 
التماثل الحركي تف�صي اإلى قاعدة محورية في نحوه المقترح, وتتمثل في 

حذف �صوت اللين بين حركتين ق�صيرتين«)39(.
وما نريد اأن ن�صير اإليه اأن بنية اأ�صل االأجوف عند كليهما مختلفة, 
حيث انطلق بريم مما انطلق منه النحاة العرب فاعتبر االأ�صل »َقَول«, 
اإن ما ذهب  القول:  االأحرى  بل  القدماء,  اإليه  يعزز ما ذهب  وهذا مما 
اإليه القدماء اأ�صا�ض لما ذهبت اليه مناهج المدر�صة التوليدية التحويلية 
هو  االأ�صل  اأن  من  كولغي  انطلق  بينما  والتحليل,  الو�صف  في  الحديثة 
ال�صوتي  التحليل  �صمن  ندرجه  القواعد  ه��ذه  من  يهمنا  وم��ا  »َق���ُول«, 
ل المقارنة بينهما: عندهما ,ونقدم تحليل بريم اأوال  ,ثم كولغي مما ي�صهِّ

:)Brame( اأوال: بريم
بنية االأ�صل qawala ← )�صقوط �صوت العلة الواقع بين الحركتين 

.)qaala )40(االطالة( ←)qala صقوط الحركة�( ← )qaala

:)Kouloughli( ثانيا: كولغي
 )qawala له  ال�صابقة  للحركة  ← )المجان�صة   qawula بنيةاالأ�صل 
 )qala الحركة  )�صقوط   ←  )qaala المعتل  ال�صامت  )�صقوط   ←

)qaala )41(االطالة(←
نقطة  في  �صوى  التحليلين  بين  كبير  اختالف  ال  اأنه  يالحظ  ومما 
االفترا�ض, اأما باقي الم�صار فهو متطابق اإلى حد ما ,وهو ما اأقره كولغي 
اأن نحوهما المقترح هو ذاته »وهذا االختالف لي�ض مهما  في حد  من 
اأكبر عدد  �صرح  المقترح على  القواعد  نظام  قدرة  المهم هو  ,بل  ذاته 

ممكن من التغيرات ال�صوتمية في اللغة)42(.
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حتى  كامال  النظام  �صبط  اأرادا  القواعد  و�صعا  حينما  ولعلهما 
البنية  بريم في منطلقه من  واإذا كان  االإع��الل,  ين�صجم مع كل حاالت 
�صقوط  هو  حدث  وما  العرب,  النحاة  عن  فيها  يختلف  ال  االفترا�صية 
ل�صوت اللين )�صبه الحركة( الواقع بين حركتين ق�صيرتين ,فاإن ال�صبب 
اإلى  تعود  بريم  بنية  عن  تختلف  بنية  افترا�ض  اإل��ى  كولغي  حمل  ال��ذي 
محاولته و�صع بنية تن�صجم وبنية االأجوف المتطورة مع حاالت االإ�صناد 
جميعها, اإذ اقترح اأن ُت�صم بنية االأجوف الواوي بعد العين في الما�صي 
وتك�صر بنية االأجوف اليائي بعد العين في الما�صي , فمثال الفعل »َقُول« 
عند اإ�صناده اإلى �صمير المتكلم ي�صبح َقُوْلت, فتحذف حركة الفاء لتنقل 
حركة العين اإلى مكانها, وعندها يلتقي �صاكنان هما الواو والالم: ُقْوْلت, 
فيحذف حرف العلة, فت�صبح ُقْلت؛ الأنه بكل ب�صاطة من ال�صعوبة بمكان 
المراحل  بريم في �صوء  االأجوف عند  للفعل  ال�صطحية  ال�صورة  تف�صير 
المتحركة,  الرفع  ب�صمائر  ات�صاله  عند  ال�صابقة   - عنده  -المقترحة 
فكان ال بد اأن يفتر�ض بنية تحتية تن�صجم وحاالت االإ�صناد, ولذلك عدل 
�صحيحة  بنية  اإل��ى  الو�صول  من  ومكن  االفترا�صية,  البنية  من  كولغي 

مطابقة لالإنجاز في نحو بريم على النحو االآتي:
للحركة الالحقة  العلة  ← )مجان�صة �صوت   qawultu االأ�صل   بنية 
)�صقوط   ←  )quultu المعتل  ال�صامت  )�صقوط   ←  )quwultu له 

.)qultu )43(الحركة
وعلى كل حال فاإنه هذا التحويل والتعديل في القواعد ي�صير اإلى اأنه 
فيه  ت�نتطم  ت�صتعمل نحوا  اأو  تقدم قواعد  اأو  تف�صيرا,  ت�صع  اأن  ال يمكن 
القواعد انتظاما مت�صلطا واآليا ؛ لت�صمل كل ال�صيغ واأبنية الكلمة ,وهو ما 

دفع كولغي للتعديل في بع�ض قواعده.
وربما مما يدعم وجهة نظر كولغي في االفترا�ض والتحليل ما نجده 
في التراث , اإذ ن�صب اإلى الك�صائي من اأن اأ�صل ال�صيغة هو َفُعل ولي�ض َفَعل, 
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فقد ورد في معجم ل�صان العرب: ».... قال الجوهري: واأما على مذهب 
الك�صائي فالقيا�ض م�صتمر, الأنه يقول: اأ�صل َقاَل َقُول ب�صم الواو. قال ابن 
بري: لم يذهب الك�صائي وال غيره اإلى اأن اأ�صل قال َقُول....«)44( »ومان�صب 
اإلى الك�صائي ينبه اإلى هذه الحيرة اإزاء هذا النوع من الفعل, ويدل على 
مع  ت�صاربت  واإن  مراحلها  كل  في  معللة  بقواعد  التم�صك  بين  التاأرجح 

النظام والت�صبث بالنظام وات�صاقه وبانتظام الظواهر اللغوية«)45(.
وهذه النظرة للبنية واإن كانت تتميز بالب�صاطة اإال اأن هناك من كان 
له وجهة نظر اأخرى, فهذا البكو�ض توقف عند هذه الم�صاألة وف�صرها في 
من  الياء  اأو  الواو  ت�صقط  البداية  في  اأنه  فيرى  المقطعية,  البنية  �صوء 
baya<+tu« لوقوعها بين حركتين ق�صيرتين  qawal+tu« و»َبَيْعُت  »َقَوْلُت 
 qaal+tu قالت  فت�صبحان حركة طويلة:  الحركتان  تدغم  ثم  متماثلتين 
»وباعت baa<+tu« ثم »اإذا وجدت هذه الفتحة الطويلة في مقطع منغلق 
الطويلة:  الحركة  ذات  المنغلقة  المقاطع  من  العربية  لنفور  ق�صرت 
َقَوْلُت.... َقاْلُت..... َقْلُت.... ونظرا اإلى اأنه ال �صيء يدل على ذلك على 
ُقْلت,  الواو:  الأنها من جن�ض  تقلب �صمة  الفاء  الواوي فان فتحة  االأ�صل 
ُقلنا ...)42( وتقلب فتحة الفاء ك�صرة في اليائي لتدل على االأ�صل اليائي.
الو�صف  في  التعدد  اأو  العميقة  البنية  في  المختلفة  ال�صور  وهذه 
باالأحرى  اأو  وات�صاقه  بالنظام  المتم�صك  موقف  اأمام  ت�صعنا  والتحليل 
اللغوية,  الظواهر  انتظام  على  والمحافظة  وات�صاقه  بالنظام  المت�صبث 
اأما القواعد المعللة فناأخذ بها بقدر ما تحل االإ�صكال وتف�صر الظاهرة, 
اأنه  فال�صك  القواعد,  اأو  وات�صاقه  بالنظام  التم�صك  بين  خيرنا  واإذا 
التف�صير  ت�صع  المختلفة  ال�صور  هذه  اأن  كما  للنظام,  االختيار  �صيكون 
منها  افترا�ض  وكل  اهتمام,  محل  ودرا�صتها  اللغوية  للظاهرة  الو�صفي 

وارد ومحتمل.
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ومن نافلة القول اأن ن�صير هنا كذلك اإلى اأن الدرا�صات اللغوية عند 
القدماء على الرغم من عمقها الزمني بقيت ركيزة انطلقت منها الكثير 
من المحاوالت لدرا�صة اللغة العربية وفهمها وتف�صيرها, وهي مالحظات 
قامت  التي  الحديثة  اللغوية  الدرا�صات  لفهم  الطريق  بداية  في  ت�صعنا 
على ما يبدو على قواعد الدرا�صات التراثية عند العرب, حين انطلقت 
من البنية التحتية لل�صيغة »َقَول« و»َبَيع« وهي البنية االفترا�صية لل�صيغة 
عند القدماء, ووا�صح هذا من خالل المنهج التوليدي التحويلي )بريم 
على  اطلعوا  قد  الغرب  علماء  من  المحدثين  اأن  يعزز  مما  وكولغي(, 
ماخلفه علماء التراث من درا�صات لغوية, وا�صتفادوا منها في التف�صير 

والتحليل. 
التف�صير  في  الو�صفي  المنهج  ي�صعفنا  لم  اإذا  اأن��ه  نذكر  اأن  بقي 
والتحليل فالبد من البحث عن منهج اآخر, ربما يكون فيه الخال�ض وحل 
االإ�صكال, اأ�صف اإلى ذلك اأن اللجوء اإلى منهج معين, واإغفال المناهج 
االأخرى في تف�صير الظاهرة الواحدة ؛ ربما ال ي�صعفنا في الوقوف على 
جوانب من الدر�ض قد تكون غائبة عنا, فاإذا تفح�صناها بمنهج جديد 
اأ�صاءت لنا زوايا لم تكن في الح�صبان, وربما بتعدد االفترا�ض والو�صف 
مع ربطه بالبحث المقارن للغة يمهد الطريق للبحث في االأبنية العربية 
للكلمة  ال�صوتي  الت�صكل  في  تتحكم  التي  القوانين  وتحديد  تاريخيا, 
عبر  المختلفة  اللغوية  الم�صتويات  البحث  �صمل  اإذا  خا�صة  العربية, 
القرون, لكننا ينبغي اأن نكون حري�صين عن البعد عن الوقوع في مزالق 
الجمع بين اأكثر من منهج - كاأن يكون هنالك نظام �صوتي متداول عند 

النحاة القدامى ونظام �صوتي حديث.
�صوتية  نظر  وجهة  من  الم�صاألة  تناولوا  الذين  اأغلب  اأن  واأت�صور 
التناول  في  المركزية  نقطتهم  وجعلوا  واحدة,  ق�صية  يناق�صون  و�صفية 
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المراحل  بتلك  يقرون  ربما  وهم  األف,  اإلى  الياء  اأو  الواو  تحول  ,ق�صية 
اإال اأن جل تركيزهم على هذه النقطة بخالف غيرها, ولئن وجدنا من 
الو�صفيين من يقر بثالث مراحل للتطور بالن�صبة لالأفعال الجوفاء كما 
هو الحال عند ابن جني: االأ�صل والت�صكين والمنطوق, ومنهم من ي�صيقه 
من  فهناك  )المنطوق(,  والم�صتعمل  االأ�صل  مرحلتين  يتجاوز  ال  حتى 
اأربعة مراحل بناء على الدر�ض التاريخي  اإلى  يتو�صع في التطور لي�صله 
ونظروا  االأجوف,  لبنية  المقارن  المنهج  اأ�صحاب  ل  اأ�صَّ حيث  المقارن, 
اإليه على اأنه اأمر تطوري, يتبع تطور اللغة ونموها, ويمّثل ما قبل مرحلة 
االإِعالم واالرتقاء اللغوي)46( ومن هنا جاء حديثنا عن المنهج المقارن 

واأ�صحابه:
المنهج المقارن:

اأو  مجموعات,  اإلى  اللغات  ت�صنيف  على  المقارنة  الدرا�صة  تقوم 
والتي  عنها,  تفرعت  التي  التاريخية  اأ�صولها  باعتبار  لغوية  عائالت 
ويركز  الحامية)47(,  اأو  كال�صامية  التكوين  في  ت�صابهها  يرجع  اإليها 
التي  اللغات  في  الظاهرة  بحث  على  خا�ض  »ب�صكل  المقارن  المنهج 
تنتمي اإلى اأ�صل واحد كاللغات ال�صامية اأو الحامية... ويكون هدفه من 
ذلك التاأ�صيل التاريخي, كاأن ي�صتدل على قدم الظاهرة بالتما�صها في 
ب�صبب  اأخواتها,  بين  من  بها  المعينة  اللغة  بتفرد  حداثتها  اأو  اأخواتها, 
تاريخ حياة تلك اللغة«)48(, ويهدف كذلك للوقوف على التغيرات اللغوية 

التي تحدث الأي من اللغتين المدرو�صتين عبر الزمن. 
وب�صكل عام فاللغة مواد متفرقة منها ال�صابق ومنها الالحق ,وعند 
تتحكم  التي  العامة  اللغوية  التوجهات  �صوء  في  المقارنة  اإل��ى  اللجوء 
بالتطور من تخفيف وغيره - فمثال اإذا كان لل�صيغة �صورتان: الخفيفة 
الت�صعيف  بالن�صبة ل�صورتي:  االأمر  اأحدث, وكذلك  والثقيلة, فالخفيفة 



علي سليمان اجلوابرة
20

16
ل 

ري
 إب

ـ -
1ه

43
7 

ب
ج

، ر
 4

3 
دد

لع
ا

287

جـــــذور

اللغة ومعرفة  : يمكن تركيب  اأقول  اأقدم -  الت�صعيف, فالم�صعفة  وفك 
وم�صاراته  التطور  مظاهر  ا�صتنباط  وبالتالي  منها,  والحديث  القديم 
التي   - المتعددة  اللغات  بين  المقارنة  خالل  من  اأن��ه  بمعنى  خاللها, 
تنتمي اإلى اأ�صل واحد - يمكن الو�صول اإلى ال�صيغ المبكرة المتبقية التي 
تمثل حالة قديمة قاومت اأو تقاوم الزمن, اأو الم�صتحدثة التي تمثل �صربا 
جديدا يحمل في طياته تغيرا في عنا�صره كانت يوما من االأيام موجودة, 
وهو في كل ذلك يعتمد على االأدلة اللغوية والمادية, وهي بالتاأكيد »لن 
تكون قاطعة, ولكنها ت�صمح ببناء ت�صور مقنع  في كثير من االأحيان عن 

االأ�صل التاريخي لكثير من الظواهر«)49(.
ي�صف,  اأن  هي  الو�صفي  اللغة  لعلم  االأول���ى  الوظيفة  كانت  واإذا 
من  اأكثر  في  اللغوية  الظاهرة  يقارن  اأن  هي  المقارن  اللغة  لعلم  فاإنها 
لغة, للو�صول للتاأ�صيل اللغوي للظاهرة, وما حدث لها من تغيرات لغوية 
عبر الزمن, ودقة المنهج المقارن ال يتحقق اإال اإذا اعتمد على الو�صف 
اللغوية  الظاهرة  اأمثلة  لكل  الم�صتوعب  اال�صتقراء  على  القائم  الدقيق 
مو�صع البحث, ومعناه اأن »المنهج المقارن يعتمد ب�صورة مبا�صرة على 
المنهج الو�صفي, فاأية درا�صة مقارنة ال بد واأن ت�صبق بو�صف لغوي لكل 
لغة على حدة, وبمقت�صى هذا الو�صف يت�صنى للباحث اأن يجري مقارناته, 
واأن ي�صتخل�ض نتائجه)50(, فالعالقة بين المنهج الو�صفي والمقارن نوع 
درا�صة  في  المقارن  ي�صبق  الو�صفي  المنهج  اإن  بل  بينهما,  التالزم  من 

الظاهرة.
اأما بالن�صبة للعالقة بين المنهج المقارن والتاريخي فهناك نوع من 
التالزم بينهما ؛ لتقارب خطوات البحث بينهما)51( وال نن�صى اأن نذكر 
درا�صة  اأنه  على  النواحي  بع�ض  من  اللغة التاريخي  علم  اإلى  ينظر  اأنه 
التاريخي,  المنهج  اأ�ص�ض  على  المقارن  المنهج  يعتمد  حيث  مقارنة, 
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ويختلف عنه في اأن الدر�ض المقارن يهتم فيه الباحث بمقارنة لغتين اأو 
اأكثر من ناحية اأو اأكثر, ويعتمد علم اللغة المقارن على المقارنة الإي�صاح 
اللغات  الت�صابه بين  اأوجه  التاريخية بين لغات معينة وح�صر  العالقات 

المختلفة.
المناهج  بين  الحتمي  الف�صل  ذكرناه  ما  يعني  ال  فاإنه  يكن  ومهما 
اللغوية, فاإن كان الف�صل جائزا من ناحية نظرية, اإذ يمكن و�صع حدود 
عن  اال�صتغناء  منهج  اأي  في  ي�صعب  تطبيقية  ناحية  من  اأنه  اإال  بينها, 
المنهج الو�صفي, الأن المرحلة االأولى في كل منهج تعتمد على الو�صف 
ثم ياأتي تطبيق المنهج »ال يعني ذلك اأن المنهج التاريخي اأو �صواه من 
اأن  يمكن  اللغوي  البحث  تاريخ  من  فترة  اأي  في  اللغوي  البحث  مناهج 
ي�صتغني عن و�صف الظاهرة اللغوية قبل تحليلها اأو تف�صيرها اأو درا�صتها 

درا�صة معيارية اأو تاريخية«)52(.
الدرا�صات  على  العرب  الباحثون  اطلع  اأن  بعد  فاإنه  كل حال  وعلى 
اإلى  باالإ�صافة  ال�صامية,  اللغات  حول  اال�صت�صراقية  وخ�صو�صا  الغربية, 
الدر�ض  بنقل  ب��دوؤوا  الحديثة  اللغوية  والمناهج  بال�صاميات,  معرفتهم 
ال�صرفي العربي اإلى عالم جديد, ياأخذ منحى وت�صورا جديدين, يقومان 
ماتو�صلوا  الإثبات  المقارنة,  بالدرا�صة  المقرون  التاريخي  التف�صير  على 
اإجراء �صوتي يتبع  اأنه  اإليه, وهم يكادون يقرون بالن�صبة لالإعالل على 
دفعة  االإع��الل  عملية  تتم  ال  اأن  الطبيعي  »وم��ن  وتطوره  التاريخ  حركة 
واحدة, كما يقرر ذلك علماء ال�صرف, ولكنها مرت بخطوات تاريخية 
اأثر, وكان للح�صارة والبداوة ن�صيب  واجتماعية كان للزمن فيها كبير 
في ذلك حّورت في ال�صيغ حينا فتطورت, واأخذت �صكال جديدا, واأحيانا 
ا�صتع�صت على التغيير, ولم يقو الزمن على اأن ينال منها �صيئا, فبقيت 

متحجرة كبقاء حيوان من ف�صيلة منقر�صة«)53(.
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وللمنهج المقارن اأهمية كبيرة للك�صف عما غم�ض وخفي في تف�صير 
من  تمكنوا  الجزرية  باللغة  الباحثين  بع�ض  فلمعرفة  اللغوية,  الظواهر 
المقارنة اللغوية بين الجزريات باإلقاء ال�صوء على كثير من اأ�صول االأبنية, 
ومن هنا وجدوا اأنه يمكن التاأ�صيل لالأجوف وتف�صر بع�ض �صواذه تف�صيرا 
مقارنيا )تاريخيا(, وذلك بالمقارنة مع اأخوات العربية ال�صاميات ,كما 
نتائج  اإلى  التو�صل  من  يمكنهم  ال�صاميات  مع  التوا�صل  هذا  اأن  اأدرك��وا 
النظرية  �صحة  على  دليال  وبالتالي  االأج���وف,  في  البحث  في  جديدة 

العربية اأو بطالنها.
 يقر الباحثون باأن هنالك تطورا في بنية الفعل االأجوف ,ومما يعزز 
هذا التطور ويرافقه تعدد في معالجة الفعل االأجوف في العربية بدليل 
ال�صامية لميدان التو�صيف والتحليل ,ومقارنة ما يح�صل  اللغات  دخول 

في بنيته في العربية بنظير هذا االأفعال  في اللغات ال�صامية.
�صوء  في  للدرا�صة  ما�صة  في حاجة  االأج��وف  الفعل  بنية  كانت  لذا 
المنهج المقارن بغر�ض التاأ�صيل اللغوي, باالإ�صافة للوقوف على جوانب 
العربية  الكلمة  بنية  بين  بالمقارنة  للبنية م�صحوبة  التطور  من م�صيرة 
اللغوية التي تتحكم  وما يناظرها في اللغات ال�صامية, الإدراك القواعد 
ف��ي هذا  درا���ص��ات  ج��اءت  هنا  وم��ن  وال��ت��وات��ر,  ال�صيوع  م��ن حيث  فيها 
�صواذ  من  يع�صده  وما  المقارنة,  الدرا�صات  على  معتمدة  المو�صوع)54( 
المعتل - وهو ما يدعى بالركام اللغوي عند اأ�صحاب هذا المنهج - واأن 
الف�صحى  العربية  في  لغويا  ركاما  خلفت  تطورها  في  المعتلة  االأفعال 
واللغات ال�صامية واللهجات العربية, وهو في نظرهم يبرهن بما ال يدع 
مجاال لل�صك اأن الظاهرة اللغوية عندما تتطور ال تموت اأو تندثر تماما 
,واإنما تبقى منها بقايا تدل عليها)55(, يقول رم�صان عبدالتواب: »وهذه 
البقايا ال�صرفية من النظام القديم, تبدو في �صورة ال�صواذ في داخل 
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اللغوية  للظواهر  اللغوي(  )بالركام  ن�صميها  اأن  ويوؤثر  الجديد,  النظام 
المندثرة في اللغة«)56(.

واأ�صحاب هذه الدرا�صات يروون اأن الفعل االأجوف مر باأربع مراحل 
اللفيف  اأو  الناق�ض  اأو  »االأجوف  عامة  المعتل  الفعل  في  التطور  ويرجع 
�صورته  اإلى  و�صل  اأن  اإلى  مراحل  اأرب��ع  اإلى  كذلك  واالأ�صماء  المقرون« 
ا�صتندوا  اأنهم  المراحل  على  التعرف  خالل  من  ووا�صح  النهائية)57(, 
تدل  اللغة  في  �صياقات  اأو  لغوية  اأنماط  من  العربية  خلفته  ما  اإلى  فيها 
على مرحلة من مراحل التطور اللغوي كانت اللغة في فترة زمنية تنطق 
اأو  اأخرى تخل�صت منها  اإلى مرحلة  الزمن تجاوزتها  ثم مع مرور  بها, 
من بع�صها, وبقيت بع�ض مالمح تلك المرحلة الُمَتجاَوَزة في اللغة اأو في 
اللغوي - وهو يمثل  الركام  اأن هذا  اأو م�صتوياتها, ونرى  بع�ض لهجاتها 
مالمح المرحلة المتجاوزة, وقد اأطلق عليه قديما بال�صواذ - يعود  اإلى 
فترات زمنية متعددة �صجلت التطور في بنية الفعل االأجوف, وكل ذلك 

يع�صده الدر�ض المقارن.
والبد اأن ن�صير اأن هذه المراحل عندهم من باب ترجيح اأن العربية 
من  المراحل  هذه  على  االأدلة  بع�ض  و�صاقوا  المراحل,  بهذه  نطقت  قد 
كما  االأج��وف  تطور  خطوات  و�صنتتبع  ال�صاميات  اأخواتها  ومن  العربية 

وردت عندهم)58(:
المرحلة االأولى:

االأفعال  على  ينطبق  وهذا  الجوفاء  االأفعال  بها  مرت  مرحلة  واأول 
المعتلة اأنها كانت على نمط ال�صحيح تماما: َقَول, وَبَيع, وخِوف, وَطُول, 
التوجه جملة من  اأ�صحاب هذا  وَرَوَي, وَهَدَي, وقد قدم  َي,  وَدعَو, وَق�صَ
قليلة  لي�صت  مجموعة  اأن  اأولها:  الباحثين,  معظم  عليها  اتفق  االأدل��ة 
اأو  من االأفعال حافظت على مرحلة ال�صحة هذه, اأي وجود عدة اأفعال 
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�صياقات ا�صتعمالية احتفظت ب�صبه الحركة الواوية اأو اليائية كما في َحِوَر 
و َهِيَف و ا�صتحوذ  في مثل قوله تعالى: {ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

یی})59( »وا�ْصَتْنَوق الجمل« وهو مثل عربي)60(.
وربما كان لقلة تلك االأنماط لم يلتفت اإليها بع�ض القدماء اإال بحدود 
باأن اعتاللها  اأما االآخرون ف�صرعوا في البحث عن علة تتمثل  ت�صجيلها 

لينبه على اأ�صل الباب)61(.
اأما الدليل االآخر فهو من خالل الدر�ض المقارن كما هي في اللغة 
الحب�صية في الفعل االأجوف, مثل: bayana »تحقق«)dayana )62  بمعنى  
hws بمعنى »فن�ض« اأو »حا�صت«,  »دان«, ومن ال�صفاوية كما في الفعل: 
والفعل: hwl بمعنى »َحَول«, والفعل: hyd بمعنى حا�صت المراأة)63(, وهذا 
اإن  اأن االأفعال المعتلة قديمة في العربية بل  اأورده برج�صترا�صر من  ما 
العربية تم�صكت بال�صيغ القديمة ال�صامية االأ�صل في اأكثر الحاالت)64(, 
الم�صتركة  ال�صامية  اأ�صالة هذه الظاهرة في  الدليالن يرجحان  وهذان 

)االأم( وهي ترجع اإلى مرحلة قديمة في ال�صاميات.
اللغوي  الركام  ا�صم  عبدالتواب  رم�صان  المرحلة  هذه  على  واأطلق 
ماتت  قديمة  حلقة  بقايا  من  وهو  اللغة,  في  المندثرة  اللغوية  للظواهر 
ذلك  الحجري(  )الركام  على  قيا�صا  ا�صطنع  ا�صطالح  وهو  واندثرت, 
اال�صطالح الجغرافي الذي يعنون به تلك االأحجار التي تجرفها ال�صيول 
الركام  بم�صطلح  يعنيه  ما  اأما  مكان,  اإلى  مكان  من  الثلجية  واالأنهار 
الظاهرة  اأن  يعتقد  الأنه  المندثرة,  اللغوية  الظواهر  بقايا  فاإنه  اللغوي 
اللغوية الجديدة ال تمحو الظاهرة القديمة بين يوم وليلة, بل ت�صير معها 
جنبا اإلى جنب مدة من الزمن قد تطول وقد تق�صر, وهي حين تتغلب 
عليها ال تق�صي على اأفرادها ق�صاء مبرما, بل يبقى منها بع�ض االأمثلة 
التي ت�صارع الدهر وتبقى على مر الزمان, ومن اأمثلة ذلك مراحل تطور 
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االأفعال المعتلة في اللغة العربية واأخواتها اللغات الجزرية, فقد تركت 
بع�ض هذه المراحل ركاما لغويا في تلك اللغات هنا وهناك)65(.

ورد ح�صام النعيمي دليل رم�صان عبدالتواب ال�صابق فيما وجده في 
لغة الحب�صة, باأنه لي�ض دليال قاطعا, وهذا الذي ذكره »غير بعيد اإال اأنه 
يرد عليه احتمال اأن يكون ما ن�صمعه من الحب�صية االآن من تحريك عين 
االأجوف, هو تطور من الم�صعف ,ولي�ض اأ�صاًل محفوظًا من القديم, اأي 
اأن يكون مثل bayna َبْين قد جاء بالتخفيف من bayyana بّين اأو تبّين, 
اال�صتدالل  اأن  على  هذا  دّي��ن,   dayyana تخفيف  هو  َدْي��ن   dayna ومثل 
ال�صاميات في  بلهجة الحب�صة المعا�صرة فيما انفردت به من بين بقية 
واإحاطتها  ال�صاميات,  اأخواتها  عن  النعزالها  بالنظر  �صيء  منه  النف�ض 
اأية محاولة قديمة ل�صبط  بوجود  �صامية مع جهلنا  بلهجات كثيرة غير 

لغتها وتدوينها«)66(.
ويقول اأي�صا: »واإذا تجاوزنا راأي الدكتور عبدالتواب في قدم حركة 
من  باالألف  جاء  ما  اإن  يقال:  اأن  اأي�صا  يمكن  فاإنه  االأج��وف,  في  العين 
الثالثي مما و�صف باأنه دخله اإعالل كان ينطق قديما بالهمز, و�صهلت 
الهمزة فيه, والذي ورد عنهم مما �صحت الواو اأو الياء فيه مع تحركها 
وانفتاح ما قبلها فهو مما جاء بالواو اأو الياء في االأ�صل, ويتخل�ض حينئذ 

من دعوى ما �صح لينبه على اأ�صل الباب«)67(.
ودعا كمال ب�صر اإلى درا�صة االأفعال المعتلة ويرى اأن هناك طريقين 

لدرا�صتها)68(:
االأول و�صفي: ويعني بو�صف الموجود بالفعل في فترة محددة من 
)المعتل  ال�صيغتين  معاملة  ينبغي  وهنا  افترا�ض,  اأو  تاأويل  دون  الزمن 
وال�صحيح ( معاملة �صرفية مختلفة, وذلك للفرق ال�صوتي بينهما ,فاإذا 
منهما  كال  باأن  يكون:  فالحكم  ال�صوتي  التوجيه  على  الم�صاألة  عر�صنا 
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ح  �ض  المقطعي  تركيبها  ,فقال  االآخ��ر  عن  مختلف  مقطعي  تركيب  له 
ح/�ض ح, واأما ن�صر فمقطعها هو: �ض ح/�ض ح /�ض ح مكونة من ثالثة 
ح/�ض  ح  )�ض  المقاطع  بع�ض  كمية  في  الفرق  اإلى  باالإ�صافة  مقاطع, 
ح(, وبالتالي وجب اأن نقول اإن قال وزنها فال وغزا وزنها فعا, اأما ن�صر 

فوزنها فعل)69(.
المنهج  اإط��ار  في  االأنظمة«  »تعدد  مبداأ  ب�صر  كمال  اتبع  قد  فهنا 
الفعلين  اإخ�صاع  الأن  الناطقة,  الحقائق  تفر�صه  �صيء  وهذا  الو�صفي, 
عالجهما  في  االأنظمة  توحد  مبداأ  اإتباع  اأو  واحدة,  لقاعدة  المختلفين 
�صوف يوؤدي اإلى نتائج م�صطربة معقدة, وهذا المنهج يتميز كما ي�صفه 
اإذ هو ممثل  العمل بحال من االأح��وال,  كمال بقوله: »وال �صير في هذا 
للحقيقة الواقعة ف�صال عن �صهولته, وتم�صيه مع روح المنهج ال�صليم«)70(, 
القواعد  بع�ض  تعطيل  اإلى  يوؤدي  قد  االأنظمة  توحد  اأن  ذلك  اإلى  اأ�صف 
اأو تاأخير بع�صها  اللغوية, اأو تقديم بع�صها على الرغم من عدم اأهليته 

على الرغم من اأولويته.
المنهج  على  باالعتماد  االأج��وف  درا�صة  يوؤكد  تــاريــخــي:  الــثــانــي: 
التاريخي من اأجل اإلغاء نظرية االأ�صول المفتر�صة لدى القدماء, يقول: 
المنهج  طريق  فهو  واأمثالها  االأفعال  هذه  لمعالجة  الثاني  الطريق  »اأما 
التاريخي, ومعناه اأنا نتتبع تاريخ ال�صيغ المختلفة, لنك�صف عما اأ�صابها 
من تغيير, وما حدث لها من تطور عبر فترات التاريخ المختلفة, ولنا اأن 
نت�صاءل هل اأتى على نحو: قال وغزا فترة من الزمن كانتا تنطقان فيها 
َقَول وَغَزو , ثم عر�ض لها تطور في اأ�صوات العلة اأدى اإلى هذه ال�صيغة 
الحا�صرة احتمال ,وهو في راأي - حتى هذه اللحظة - احتمال قوي يوؤيده 
اأطول  التاريخي من نحو  االأ�صل  بقايا هذا  الملمو�ض, وهو وجود  الواقع 
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وا�صتحوذ, وكان المفرو�ض فيهما اأن يكونا على �صورة اأخرى هي اأطال 
وا�صتحاذ, وجاء في �صعرهم قول القائل:

اٌل َعلَى ُطوِل ال�صدود يدوم«)71( ُدوَد َوقلَّما     ِو�صَ ْطَوْلِت ال�صُّ َدْدِت َفاأَ �صَ
قول  ال�صعر  �صرورات  من  ونحوها  االأمثلة  هذه  باأن  »والقول  ويقول: 
الم�صوغ له, فهناك ع�صرات االأمثلة من هذا الباب وغيره وردت بالت�صحيح 
ال االإعالل في غير �صرورة, فهناك في االأ�صماء مثال نحو: الهيف والحور 
والعور اإلخ, وهناك اللهجة التميمة التي ت�صحح وال تعل نحو: مبيوع ومديون 
ومخيوط وم�صوون اإلى غير ذلك, مما قد ينظر اإليه على اأنه بقية تاريخية 
لظاهرة اأ�صلية في اللغة في فترة من فتراتها ال�صحيقة في الزمن.... اأما 
وَغ��َزو: قال  َقَول  اأ�صبح  االأب��واب ونحوها, بحيث  التطور قد لحق هذه  اأن 
التطور هنا  اأن  لو علمنا  فيما  ي�صهل فهمه  اأمر  وغزا دون غيرها, فذلك 
قد لحق اأ�صوات العلة, وهي اأ�صهل االأ�صوات قابلية للتطور, وقد ظل هذا 
لنحو:  وقع  كما  الحديثة  لهجاتها  اأ�صاب  العربية حتى  في  �صائرا  االتجاه 
يوم وبيت )bayt , yawn( ف�صارتا يوم وبيت )beet, yoom( حيث حلت 

الحركات محل اأ�صوات العلة, اأو ما ت�صمى اأن�صاف الحركات«)72(. 
ويرى كمال ب�صر اأن اأطول في البيت ال�صابق ت�صير اإلى اأ�صل تاريخي 
,ومما يوؤيد راأيه اأمران: »االأول: وجود هذه ال�صيغ واأ�صرابها في لهجات 
من  المفعول  ا�صم  باب  ذلك  من  �صحيحا  ن�صبا  اإليها  ومن�صوبة  معينة 
االأجوف الذي جاء م�صححا ال معاًل في لهجة تميم... وقد وردت اإلينا 
ن�صو�ض عن بع�ض العلماء تفيد اأن هذا الت�صحيح هو القاعدة في بع�ض 

اللهجات العربية...«)73(.
هو  والناق�ض  االأج���وف  الفعل  في  الت�صحيح  اأن  االآخــــر:  واالأمــــر 
اأوقات  من  وقت  في  العربية  وفي  الجزرية  اللغات  في  التاريخي  االأ�صل 
االإعالل  ال  الت�صحيح  فيها  يظهر  الجعزية  من  اأمثلة  ,و�صرب  تاريخها 
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اللفيف  من  اأمثلة  اأي�صا  وهناك  والناق�صة,  الجوفاء  االأفعال  بع�ض  في 
جاءت �صحيحة كذلك, يقول: »الثاني: اأن الت�صحيح اآثار باقية في لغات 
في  �صك  وال  االأ�صل,  جزرية  لغة  وهي  الجعزية  كاللغة  اأخ��رى,  جزرية 
ذلك الأن اأ�صول ا�صتقاقها موجودة في اللغة العربية وغيرها من اللغات 
الجزرية, وكل ما فيها من العن�صر الحامي ال يعدو كلمات غير كثيرة, 
ومن المعروف اأن هذه اللغة الجعزية حافظت على اأقدم ال�صور الجزرية 

في حين قد اأ�صاعها غيرها«)74(. 
ب�صر  كمال  يرى  كما   - العربية  اأمثلة  اإل��ى  م�صمومة  االأمثلة  وه��ذه 
والناق�صة  الجوف  االأف��ع��ال  اأن  هي  م��وؤك��دة  �صبه  حقيقة  اإل��ى  ت�صير   -
)وت�صرفاتها( اأتى عليها حين من الزمن كانت تنطق فيها بالت�صحيح ال 
االإعالل, وهذا ما اأردنا اإثباته الأن الوقوف على هذه الحقيقة يفيدنا في 

منهج البحث)75(.  
االأ�صل والدعوة  اإلى م�صاألة  النقد  الدين الجندي  اأحمد علم  ووجه 
اإلى درا�صتها درا�صة علمية حديثة حتى اأنه ا�صتند في وجهة نظره على 
في  ف��رق  و»ن�صر«  »ق��ال«  بين  الفرق  ب��اأن  المتمثلة  ب�صر  كمال  ماقاله 
المقاطع وكميتها »وهذا الفرق ي�صير اإلى وجوب معاملة ال�صيغتين معاملة 
�صرفية مختلفة, حيث اإن االأوزان اأوال واآخرا ال تخرج عن كونها مقايي�ض 
�صوتية �صيغت للقيا�ض عليها, ومعناه: وجوب النظر اإلى )قال( و)غزا( 

ونحوهما نظرة تختلف عن تلك النظرة التي تعامل بها ن�صر«)76(. 
ويرى الجندي اأن م�صكلة االأ�صول المفتر�صة »�صتبقى ما دمنا نعتمد 
في درا�صتنا على الجانب المعياري التقليدي, ولكننا ن�صتطيع التخل�ض منها 
عندما نفهم اأن االإعالل مظهر فني ابتداأه العربي ليخفي به عورة الكلمة 
و�صعفها, وهو بعد ذلك طريق اإلى التي�صير والتخفيف, كما اأنه يمثل اآخر 
مرحلة للعمل المتطور, وهو بهذا الفهم يكون متاأخرا في الطبع العربي, 
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واأما النطق بالكلمة م�صححة فهو االأ�صل, والبد من درا�صته درا�صة تعتمد 
فيها على ذوق اللغة وتاريخ مفرداتها وتطورها مكتفين بالجانب الو�صفي 

وحده ,ذلك الذي يجنبنا التعقيد والتكلف والحيرة والتردد)77(. 
وذهب المطلبي اإلى اأن حالة االعتالل طارئة على العربية ح�صلت 
في حقبة متاأخرة ن�صبيا, وبذلك ال يطمئن اإلى قول برح�صترا�صر من اأن 
بال�صيغ  تم�صكت  العربية  اإن  وقوله:  العربية  في  قديمة  المعتلة  االأفعال 

القديمة الجزرية االأ�صل في اأكثر الحاالت)78(.
كما ذهب اإلى اأن ال�صرفيين قد و�صعوا �صيغا مفتر�صة للداللة على 
االأ�صل المفتر�ض لت�صهل درا�صة النظام ال�صرفي العربي)79(, بدليل ما 
اأورده ابن جني بقوله: »واإنما معنى قولنا اإنه كان اأ�صله كذا: اأنه لو جاء 
مجيء ال�صحيح, ولم يعلل لوجب اأن يكون مجيئه على )ما ذكرنا(, فاأما 
اأن يكون ا�صتعمل وقتًا من الزمان كذلك, ثم ان�صرف عنه فيما بعد اإلى 

هذا اللفظ, فخطاأ ال يعتقده اأحد من اأهل النظر«)80(.
لكن هذا ال يمنع من اأن يكون لبنية االأجوف اأ�صل تاريخي تعود اإليه 
بفعل تطور اللغة ونموها وارتقائها تتبع حركة التاريخ ودورانه, بل نرى 
اأن افترا�ض االأ�صل هي نقطة ت�صجل لل�صرفيين العرب في هذا الباب, 
اإذ هذا االأ�صل يتوافق مع تطبيقات المنهج التحويلي على العربية, وهو 
ما �صبق اأن اأ�صرنا اإليه, اأ�صف اأن ابن جني الذي اعتمد عليه في وجهة 
المندثرة  اللغوية  الظاهرة  واأن  التاريخي,  باالأ�صل  واعترف  عاد  نظره 
ويدفعه  االأ�صل,  تعين على معرفة  التي  االأمثلة  بع�ض  اأحيانا منها  تبقى 
: {ېئ ىئ ىئ})81(,  االأمثلة, منها قوله عزَّ وجلَّ لذلك تلك 
ظهر  ما  ,ولوال  ا�ْصَتْبَيع  ا�صتباع:  واأ�صل  ا�ْصَتْقَوم,  ا�صتقام:  اأ�صل  اأن  على 
في هذا ونحوه, لما اأقدموا على الق�صاء باأ�صول هذه االأ�صياء, ولما جاز 

ادعاوؤهم اإياها«)82(.
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المرحلة الثانية:
اأما المرحلة الثانية في تطور االأفعال المعتلة في نظرهم فهي   
في�صبح  للتخفيف,  والياء  الواو  بعد  الحركة  �صياع  اأو  الت�صكين  مرحلة 

ْي وَرَمْي....)83(. الفعل :َقْوم وَبْيع وَق�صَ
من  ا�صتوحاه  بما  المرحلة  هذه  وجود  التواب  عبد  رم�صان  ويوؤكد 
قول �صيبويه دليال على بقاء هذه المرحلة عند قبيلة طيء ,فقد روي لنا 
اأنها تقول مثال: )ُحْبَلْي( و)اأُْفَعْي( و)ُهَدْي(, وما �صابه ذلك في  عنها 
الذي قال: )وفرٍج قريٍب  الراجز  اأن  الظن  واأغلب  والوقف)84(,  الو�صل 
منك قد اأََتْي( وزميله الذي قال )يمنعهنَّ اهلُل ممن قد طَغْي( ,اإنما كان 

من �صعراء هذه القبيلة كذلك)85(.
كذلك,  )هذيل(  قبيلة  عند  �صائعة  كانت  الظاهرة  هذه  اأن  ويرى 
الأنهم كانوا عندما ي�صيفون المق�صور اإلى ياء المتكلم في مثل )ُهَداَي( 
و)َهَواَي( وغيرها يقولون: ُهَديَّ )= ُهَدْى + َي( وَهَويَّ )= َهَوْى + َي( 

وغير ذلك, وعلى لغتهم جاء قول اأبي ذوؤيب الهذلي:
َرُع)86(  ُموا ولكل جنب َم�صْ �َصَبُقوا َهَويَّ واأَْعَنُقوا ِلَهَواُهُم      فُتُخرِّ

في  لنا  روى  للتخفيف  الو�صط  ت�صكين  اأن  نالحظ  اأننا  »كما  وقال: 
كثير من  واأنا�ض  وائل  بن  بكر  بني  »لغة  اإنه  وقالوا عنه:  كثيرا,  العربية 
تميم«)87(, كما يروى عن قبيلة ربيعة كذلك«)88( ومثل له ب�صواهد كثيرة 

من ال�صعر .
اأو  ناق�صة,  اأفعاال  ت�صمنت  والتراث  اللغة  كتب  فاإن  حال  كل  وعلى 
اأ�صماء ناق�صة ت�صجل و�صول الفعل الناق�ض اإلى مرحلة الت�صكين, منها 
الفعل  و�صول  على  واحًدا  �صاهًدا  لنا  ترِو  لم  المقابل  وفي  االأمثلة,  هذه 
االأجوف اإلى هذه المرحلة)89( اإال اأنها تعطي ت�صورا وا�صحا عن طريق 
تعامل العربية في �صياقها التاريخي مع مثل هذه االأنماط اللغوية, وماطراأ 
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عليها من تغيرات �صوتية حتى ولو كانت تمثل الفعل الناق�ض الذي من 
اإلى حد  ال�صهولة بمكان حمل االأجوف عليه الأن ال�صياق ال�صوتي فيهما 

ما مت�صابه.
هذه مرحلة تاريخية لبنية االأجوف, ولكن ما التف�صير ال�صوتي لهذا 

التحول في بنية االأجوف ؟
 نقول: اإن بنيته االأ�صلية ت�صتمل على ما يدعو اإلى هذا التغير , وهو 
بع�ض  عند  عليه  يطلق  ما  وهو   , الحركات  اأ�صباه  مع  الحركات  تجاور 
 wa( ال�صاعدة  المزدوجة  الحركات  والم�صت�صرقين  العرب  الدار�صين 
ya(, وهو الو�صع المعتل الذي ي�صبب التحرك اللغوي وفي �صبيل التخل�ض 

على  الحركة)90(  تحذف  اللغة  ,فاإن  ال�صعب  ال�صوتي  الو�صع  هذا  من 
النحو التالي:

qawla   قْول   ←  qawala َقَول
بدا وا�صحا اأن مرحلة الت�صكين مرحلة تاريخية توقفت عندها بع�ض 
ت�صجيلها  اإلى  العلماء  بع�ض  دفع  ما  وهو  طيئ,  كقبيلة  العربية  القبائل 
اإذ  في الوقت الذين لم ياأخذوا بعين االعتبار بهذه الفروقات اللهجية, 
كان جل اهتمامهم من�صبا على الجمع والتدوين لتقعيد القواعد وو�صع 
القبائل  بع�ض  اأدق  ب�صورة  اأو  الم�صتركة  العربية  اأن  اإال  لغوي,  معيار 
العربية تجاوزتها اإلى مرحلة متقدمة تتمثل باالإمالة ثم الفتح الخال�ض, 
هذا وقد فطن ابن جني اإلى هذه المرحلة بح�صه اللغوي »وذلك اأن ترى 
العرب قد غيرت �صيئا من كالمها من �صورة اإلى �صورة فيجب حينئذ اأن 
تتاأتى لذلك وتالطفه..... ومن ذلك قولهم: اإن اأ�صل قام: َقَوم, فاأبدلت 
الواو األفا, وكذلك باع اأ�صله: َبَيع, ثم اأبدلت الياء األفا؛ لتحركها وانفتاح 
ما قبلها - وهو لعمري كذلك -, اإال اأنك لم تقلب واحدا من الحرفين اإال 

بعد اأن اأ�صكنته؛ ا�صتثقاال لحركته ف�صار اإلى َقْوَم وَبْيَع«)92(.
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المرحلة الثالثة:
المركبة,  االأ�صوات  انكما�ض  المحدثين:  اللغويين  في عرف  ت�صمى 
بالفتحة  الم�صبوقتان  والياء  الواو  هي  العربية:  في  المركبة  واالأ�صوات 
اللغات  تطور  في  يالحظ  فمما  و)َب��ْي��ت(,  )َق���ْول(  مثل:  في   )aw,ay(
انكما�ض هذين ال�صوتين, فتتحول الواو المفتوح ما قبلها اإلى �صمة طويلة 
ممالة )ō( كنطق كلمة )ُيوم: yōm( في اللهجة الم�صرية بدال من َيْوم, 
وكذلك تنكم�ض الياء المفتوح ما قبلها, فتتحول اإلى ك�صرة طويلة ممالة 

)ē( كنطق )ِبيت:  bēt( في اللهجة الم�صرية)93(.
وت�صمى مرحلة االنكما�ض هذه بمرحلة االإمالة ,واأ�صدق من يمثلها 
ما و�صلنا من قراءات قراآنية, اإذ �صجل الم�صتوى الف�صيح بع�ض االأنماط 
اللغوية لالإمالة, كما في قراءة الح�صن الب�صري »ُقْوُل« باالإمالة في قوله 
فقراءة  ۆ})94(  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  {ے  تعالى: 
الح�صن جاءت باالإمالة, اأي اأنَّه قراأ ب�صم القاف ورفع الالم, وهو اأ�صبه 
قراءة  هو  الف�صيح  المعيار  حين  في  اليوم,  لهجاتنا  في  )ُي��ْوم(  بنطق 
وعبداهلل  وعا�صم وحمزة  وابن عامر  بن علي  زيد  بها  قراأ  التي  »َق��ْوَل« 
ابن اإ�صحاق وغيرهم, في حين قراأ عبداهلل بن م�صعود واالأعم�ض: »قاُل 

الحق«)95( و�صل بها اإلى مرحلة الفتح الخال�ض .
هذا مثال على االإمالة الواوية التي تكاد تكون نادرة, اأما االإمالة اليائية 
فاأمثلتها كثيرة, نذكر منها قوله تعالى: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ})96( 
في قراءة من اأمال)97(, واالإمالة لغة بني تميم وغيرهم من العرب, وفي 
ذلك يقول الزجاج: »واالإمالة اإلى الك�صر لغة بني تميم وكثير من العرب, 

ووجهها اأنها االأ�صل في ذوات الياء, فاأميلت لتدل على ذلك«)98(.
المقارن  المنهج  اأ�صحاب  بها  ا�صتدل  مما  وغيرها  االأمثلة  وه��ذه 
عند  اللغوية  الدرا�صات  اأن  ت�صير  االأجوف,  لبنية  التاريخي  التطور  على 
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العربية  اللغة  لدرا�صة  محاولة  كل  منها  انطلقت  ركيزة  بقيت  القدماء 
بنية  تاأ�صيل  انطلق في  المقارن  المنهج  اأن  اإذ نجد  وفهمها وتف�صيرها, 
تتمثل  هنا  فمثال  لالأبنية,  التاريخي  التتبع  خالل  من  االأج��وف  الفعل 
ب�»قول« و»بيع« التي تمثل المرحلة االأولى في التطور, وهي ذاتها البنية 
المفتر�صة عند القدماء, بل ذهبوا في اال�صتدالل على مراحل التطور في 
واأمثلة,  القديمة من �صواهد  العربية  الدرا�صات  االأجوف على ما خلفته 
حتى في بع�ض االأحيان اعتمدوا على ما ا�صتملته الدرا�صات القديمة من 
اإلى نتائج مهمة في هذا  اأن الو�صول  اأدركوا  اأ�صحابه  وجهة نظر, وكاأن 
به,  واال�صتدالل  العربي  التراث  ا�صتقراء  دون  تكون  اأن  يمكن  ال  الباب 
ثم البناء على تلك المالحظات وجهة نظر اأخرى تختلف وقد تتفق مع 

ماقاله القدماء.
وهذه المرحلة هي ال�صائعة في اللغة الحب�صية في االأفعال الجوفاء, 
ومن االأمثلة التي ي�صوقها بع�ض الباحثين من الحب�صية kōma في قام)99( 
hōra بمعنى �صار)100( sōma بمعنى �صام)101( bō>a  بمعنى رجع)102(

ومن االإمالة اليائية من الحب�صية الفعل sēma بمعنى و�صع)103(.
على  باأنه  التاريخي  التطور  لهذا  ال�صوتي  التعليل  و�صف  ويمكن 
للغة العربية  اأنهما »حركتان مقبولتان في النظام المقطعي  الرغم من 
اإال اإنهما م�صتثقلتان فتميل اللغة اإلى التخل�ض منها عن طريق انكما�ض 

الحركة المزدوجة«)104(.
المرحلة الرابعة:

وهي المرحلة االأخيرة في تطور االأفعال المعتلة, وتتمثل في التحول 
بالفتحة  ي�صمى  ما  اأو  التفخيم)105(  اأو  الخال�ض  الفتح  اإلى  االإمالة  من 
الطويلة)106(, وهذا التطور االأخير الذي و�صلت اإليه العربية في قام وباع 
انكما�ض  عن  الناتجة  الممالة  فالحركة  المعتلة,  االأفعال  من  واأمثالهما 
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ال�صوت المركب كثيرا ما تتطور في اللغات المختلفة فتتحول اإلى فتحة 
طويلة, فمثال كلمة )َفاأْْيَن( تطورت بعد �صقوط الهمزة منها اإلى )ِفِين( 
fēn بدال من )َفْين( وفي بع�ض اللهجات: ِوِين wēn المتطورة عن )َوْين( 

م�صر  اأهالي  بع�ض  ن�صمع  اأننا  غير  ْي���ن(,  )َواأَ من  الهمزة  �صقوط  بعد 
العليا, ينطقون الكلمة االأولى بالفتح الخال�ض, فيقولون: )فان( بدال من 
)فين( fēn ال�صائعة فيما عدا ذلك في بالد م�صر, اأي اأن التطور في هذا 

.ay←ē←   ã :)107(ال�صوت المركب كان على النحو التالي
اإليه العربية في مثل: )قام(  وهذا التطور االأخير هو الذي و�صلت 
اللغات  اإليه  و)باع( و)خاف( و)دعا( و)ق�صى( و)رمى(, كما و�صلت 
)rãm(و و�صع,  بمعنى   )sãt( مثال:  العبرية  في  جاء  ,فمما  ال�صامية 
اأو  اأتى  بمعنى   )ãba<( )109(اأدخل بمعنى   )sãm(و ,)ارتفع)108 بمعنى 
جاء)110(, واإلى مثل هذا و�صلت االآرامية كما في الفعل )dãn( بمعنى 
ال�صريانية  وم��ن  اأني)112(,  )<ãna(بمعنى  النبطية  وم��ن  دان)111(, 

)sãm( بمعنى اأدخل)113(. 
المك�صورة  المعتلة  االأفعال  في  طيئ  لغة  في  ذلك  مثل  حدث  وقد 
في  و»َفنا«  ي,  َر�صِ في  ا«  »َر�صَ قولهم:  مثل  كذلك,  الما�صي  في  العين 

»َفِني«, و»َهدا« في: »َهِدَي« وغير ذلك)114(.
حديثه  في  ذلك  من  اأبعد  ذهب  اأني�ض  اإبراهيم  اأن  نذكر  اأن  بقي 
لتطور بنية المعتل, فقد ذكر في بحثه )ا�صتقاق حروف العلة( مراحل 
تطور المعتل التي ت�صبق المراحل االأربعة المتعارف عليها في ال�صاميات 
,وق�صم التطور ب�صكل عام اإلى مرحلتين - ت�صم المرحلة الثانية المراحل 

االأربعة المتعارف عليها لتطور االأجوف في ال�صاميات - وهما:
االأولى: اأن االأفعال المعتلة كانت �صحيحة ت�صتمل على الالم والنون 
والميم ,ثم انتقل النطق بها من هذه االأ�صوات اإلى النطق بالواو اأو الياء, 



الفعل األجوف من حيث التأصيل والتغيرات الصوتية في ضوء املنهجني: الوصفي واملقارن

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

302

جـــــذور

العوامل  ,واأكثر هذه  اإلى هذا االنقالب  اللغوي  التطور  اأدت عوامل  وقد 
تاأثيرا فيها : نظريتا ال�صهولة)115( وال�صيوع, وقد اأفاد منهما في تف�صير 
نظريته التي تقر اأن االأ�صوات التي ي�صيع تداولها في اال�صتعمال تكون اأكثر 
تعر�صا للتطور من غيرها, وقد طبق هذه النظرية على االأ�صل اال�صتقاقي 
»اإن  القول:  اإلى  ,وخل�ض  الجزرية  اللغات  في  العلة  بحروف  ي�صمى  لما 
الواو والياء من الناحية ال�صوتية اأ�صهل من الالم والنون والميم, ولكن 
اأن  والذي يمكن  اإلى جهد ع�صلي كبير,  لي�ض مما يحتاج  بينهما  الفرق 
النطق  اإلى  الميم  اأو  النون  اأو  بالالم  النطق  من  االنتقال  برر  قد  يكون 
بالواو اأو الياء لي�ض عن�صر ال�صهولة وحده ,واإنما ي�صاف اإليه اأثر �صيوع 

هذه االأ�صوات في اللغة العربية«)116(.
والنون( هي  والميم  )الالم  االأ�صوات  اأن هذه  من  اإليه  تو�صل  وما 
اأكثر االأ�صوات �صيوعا في اللغة العربية - بل قد تكون هذه الحقيقة في 
لعدد  اأجراه  الذي  االإح�صاء  ا�صتنتجه من خالل   - الجزرية  اللغات  كل 
الذي  الكريم  القراآن  �صفحات  من  ع�صرات  في  ن(   - م   - )ل  من  كل 
ال�صك اأنه اأ�صدق االأ�صاليب العربية, وقد تنباأ بهذه النتيجة من النظرات 

الخاطفة في اأثناء قراءته في العبرية وال�صريانية)117(.
فاأولى اأطوار ظاهرة االإعالل في �صيغ اللغة يبدو فيها »اأن كثيرا من 
اأفعاال �صحيحة ت�صتمل  تلك االأفعال المعتلة كانت في وقت من االأوقات 
االأل�صنة  االأفعال على  واأن كثرة دوران هذه  اأخواتها,  اأحد  اأو  النون  على 
اأو التطور, فقلبت النون واأخواتها حروف  التغيير  اأحدث فيها نوعا من 
كلمات  ورود  لنا  يف�صر  ما  وه��ذا  عنه,  تحدثنا  ال��ذي  ال�صبه  لذلك  علة 
كثيرة في معجماتنا العربية, ولكل كلمة منها �صورتان اإحداهما ت�صتمل 
اأو اإحدى اأخواتها ,وال�صورة االأخرى ت�صتمل على حرف علة  على النون 
بالمن�صار,  الخ�صبة  و�صر  بالمن�صار  الخ�صبة  ن�صر  مثل:  واحد,  والمعنى 

)اإن�صان( نطق في قبيلة طّيئ )اإي�صان()118(.
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وذكر اأن »من النتائج التي حققها علماء الفوناتيك اأن الالم والميم 
االأ�صوات  طبيعة  اإلى  ,واأقربها  و�صوحا  ال�صاكنة  االأ�صوات  اأكثر  والنون 
ويمكن  اللين(,  اأ�صوات  )اأ�صباه  ت�صميتها  اإلى  بع�صهم  يميل  لذا  اللينة, 
ففيها من  اللين,  واأ�صوات  ال�صاكنة  االأ�صوات  بين  و�صطى  تعد حلقة  اأن 
الالم  حالة  في  حوائل  تعتر�صه  معها  النف�ض  مجرى  اأن  االأول��ى  �صفات 
والنون, وينحب�ض عند ال�صفتين في حالة الميم, وفيها اأي�صا من �صفات 
على  وترتب  الحفيف,  من  نوع  اأي  لها  ي�صمع  يكاد  ال  اأنها  اللين  اأ�صوات 

�صبهها باأ�صوات اللين اأن كانت بطبعها اأو�صح االأ�صوات ال�صاكنة«)119(.
اأنه  المعتل  مع  تعامله  في  لم�صه  ما  اأني�ض من خالل  اإبراهيم  ولعل 
لكل  اأن  وجد  واإنما  المعتل,  تكون  في  قاطع  باأمر  يبت  اأن  ي�صتطيع  لم 
مفردة منه حالتها الخا�صة التي توؤخذ على انفراد ,فيبحث فيها تاريخا 
المعتالت بطريق  كل  تن�صاأ  لم  اأنه  بمعنى  تكونها,  ثم يحكم في طريقة 
بعينه, من هنا جاء حديثه في اأن ثمة عالقة بين الفعل الم�صعف والفعل 
االأجوف, واأن الفعل االأجوف اإنما ن�صاأ عن طريق االإبدال والتعوي�ض في 
النظرة  من  عليها  عثر  التي  االأمثلة  ع�صرات  على  بناء  الم�صعف  الفعل 
»كّن«  مادة  اأن  من  ذكره  ما  ذلك  من  المحيط,  القامو�ض  في  ال�صريعة 
الفعل الم�صعف اأ�صل في كان, وكذلك مادة »غّب« اأ�صل في غاب, وقد 
مرت بها اأطوار ومراحل قبل اأن ت�صبح على ال�صورة الماألوفة لنا االآن, 
وعلى الكثير الذي عثر عليه من هذا النوع من االأمثلة في اللغة العبرية 
»وللبحث عن اأ�صل قديم للفعل المعتل, يمكن الرجوع اأوال اإلى نظير له 
من االأفعال الم�صعفة ,ويعد الفعل الم�صعف حينئذ هو االأ�صل ,واأنه انتقل 
له  يكن  لم  فاإن  المغايرة,  اأو  المخالفة  االإع��الل عن طريق ظاهرة  اإلى 
نظير بنف�ض المعنى بين االأفعال الم�صعفة, اأمكن اأن يكون له نظير من 
االأفعال ال�صحيحة التي ت�صتمل على النون اأو اإحدى اأخواتها, وقد قلبت 



الفعل األجوف من حيث التأصيل والتغيرات الصوتية في ضوء املنهجني: الوصفي واملقارن

20
16

ل 
ري

 إب
ـ -

1ه
43

7 
ب

ج
، ر

 4
3 

دد
لع

ا

304

جـــــذور

المعتل  للفعل  يكن  لم  فاإن  العلة,  حروف  اإلى  الزمن  مع  الحروف  هذه 
نظير من هذا اأو ذاك, فالراجح اأن اأ�صل هذا قد انقر�ض, ولم يخلق لنا 

اأي اأثر ن�صتدل منه على ذلك االأ�صل«)120(.
المقارن قد  المنهج  اأ�صحاب  اأغلب  اأن نجد  المفيد  وربما كان من 
در�صوا الم�صاألة والحظوا التطور في بنية االأجوف, بل قد يكونوا تتبعوه, 
لكن الملفت في راأي اإبراهيم اأني�ض اأنه باالإ�صافة اإلى تحدثه عن المراحل 
التغيير ففي كل مرحلتين  لهذا  ال�صوتية  القوانين  توقف على  واالأطوار 
قانوني  في  كما  اللغوية  الظواهر  تف�صر  التي  القوانين  �صجل  تاريخيتين 
اأفاد من نظرية ال�صيوع في تف�صير نظريته التي  ال�صهولة وال�صيوع, وقد 
تعر�صا  اأكثر  تكون  اال�صتعمال  في  تداولها  ي�صيع  التي  االأ�صوات  اأن  تقر 
االأ�صل في كل  اأن  ال�صهولة في  اأفاد من نظرية  للتطور من غيرها, كما 
هذه االأمثلة هو الت�صعيف ثم �صهل مع تطور الزمن باال�صتعا�صة من اأحد 
اأو الواو لخفتها, ولهذا ما يبرره من الناحية  الحرفين المدغمين الياء 

ال�صوتية, و�صاق اأمثلة له من العربية والعبرية.
اللغات  في  االإعالل  لظاهرة  الثاني  الطور  اأن  اأني�ض  اإبراهيم  ويرى 
الجزرية هو: اأن كال من الواو والياء المحدثة من الم اأو نون اأو ميم قلبت 
اأو �صمة  ك�صرة طويلة  اأو  فتحة طويلة  لين طويل  ال�صيغ �صوت  بع�ض  في 
الياء قبل هذا  اأو  الواو  ت�صكين  الطور البد من  اأنه في هذا  طويلة, ويرى 
القلب)121(, وبعد اأن ي�صكن الحرف يبدل األفًا, ويحول هذا ال�صوت اإلى 
العربية  بين  المقارنة  وتوؤيده  به,  معترف  اأم��ر  وهو  خال�ض,  لين  �صوت 
اأي�صا, وقد ا�صتدل  واأخواتها الجزريات, بل بينها وبين لهجاتها الحديثة 
على ذلك بقول ابن يعي�ض: »وقد اأبدلوا االألف من الواو والياء مع �صكونهما 
وفتح ما قبلهما, وذلك قليل غير مطرد قالوا )وجل ياجل(, ويرى اأنه لوال 
قوله )قليل غير مطرد( لوافق كالمه اأحدث االآراء في علم االأ�صوات«)122(.
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للفعل  التطورية  المراحل  في  بالتف�صيل  اأني�ض  اإبراهيم  وياأخذ 
االأجوف بقوله: »ففي مثل الفعلين: باع وقال يظهر اأنه قد اأتى عليها حين 
 )ai( االأول وَق��ْول(, ثم تطور ال�صوت  الدهر كان ينطق بهما )َبْيع  من 
الكلمة  فاء  فتحة  اأن  اأي   )o  :( اإلى   )a u( الثاني وال�صوت   )e  :( اإلى 
في الفعل االأول قد اأميلت اإلى الك�صرة, واأنها في الفعل الثاني قد اأميلت 
األف  اإمالة  اأ�صباب  من  اأن  لنا  قيل  »اإذا  اأي�صا:  ويقول  ال�صمة«)117(  اإلى 
اأن االأ�صل  اأ�صلها ياء, كما في )باع( وجب اأن نفهم من هذا  المد كون 
اأن  اأي  الفتح  اإلى  االإمالة  تطورت  ثم  االإمالة,  اإلى  اأوال  تطور  قد  اليائي 
)اإمالة(  ثم  )َبْيع(  )باع( هي:  الفعل  هذا  مثل  فيها  مر  التي  المراحل 
 )a( :اإلى e( ثم  اإلى ):  اأوال  المركب )ai( قد تطور  ثم فتح, فال�صوت 
تلك هي المراحل التي تبررها القوانين ال�صوتية, والتي لها نظائر في 
اللغات االأخرى, ولذلك ن�صتطيع اأن نرجح اأن بع�ض الكلمات العربية التي 
ا�صتملت على ياء اأ�صلية قد تطورت اأوال اإلى اإمالة ثم اإلى الفتح ,فاالأ�صول 

اإذا في مثل هذه الكلمات هو االإمالة وقد تفرع الفتح عنها«)123(.
خّلفت  اأنها  ذاك��را  المراحل  تلك  على  عبدالتواب  رم�صان  ويعّلق 
العربية  واللهجات  ال�صامية  واللغات  الف�صحى  العربية  في  لغويا  ركاما 
)َق��َول(  )ق��ال(:  اأ�صل:  باأن  النحويين  قول  ب�صحة  ويعترف  المختلفة, 

بغ�ض النظر عن تعليلهم بتحرك الواو وانفتاح ما قبلها)124(.
ونجد ابن جني قد اأنكر فكرة االأ�صل في اال�صتعمال اأو دوران هذا 
االأ�صل ال�صرفي على األ�صنة العرب في قال )قول(, يقول: »هذا المو�صع 
كثير االإيهام الأكثر من ي�صمعه ,ال حقيقة تحته, وذلك كقولنا :االأ�صل في 
قام )قوم( وفي باع: َبَيع... فهذا يوهم اأن هذه االألفاظ وما كان نحوها 
- مما يدعى اأن له اأ�صال يخالف ظاهر لفظه - قد كان مرة يقال حتى 
اأنهم كانوا يقولون في مو�صع قام زيد: َقَوم زيد, وكذلك: َنِوم جعفر...
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ولي�ض االأمر كذلك, بل ب�صده, وذلك اأنه لم يكن قط مع اللفظ به اإال على 
ما تراه وت�صمعه, واإنما معنى قولنا اإنه كان اأ�صله كذا: اأنه لو جاء مجيء 
اأن  فاأما  يكون مجيئه على )ما ذكرنا(,  اأن  لوجب  يعلل  ولم  ال�صحيح, 
يكون ا�صتعمل وقتًا من الزمان كذلك, ثم ان�صرف عنه فيما بعد اإلى هذا 

اللفظ, فخطاأ ال يعتقده اأحد من اأهل النظر«)125(.
بيان  ذلك  قول  اإلى  دفعه  والذي  عنده,  افترا�صية  اأ�صول  هي  اإذن 
باأكثر  القول  ويمكن  فيها,  االإع��الل  خطوات  وبيان  و�صرحها  القاعدة 
وينكره  لالأبنية,  افترا�صيا  اأ�صال  يقدر  كان  واإن  جني  ابن  اإن  و�صوحا: 
باالأ�صل  ليعترف  المطاف  نهاية  في  يعود  فاإنه  اال�صتعمال,  واق��ع  في 
التاريخي, واأن الظاهرة اللغوية المندثرة تبقى اأحيانا منها بع�ض االأمثلة 
التي تعين على معرفة االأ�صل - ويدفعه لذلك تلك االأمثلة وغيرها مما 
اللغوي  الواقع  اأو  اال�صتعمالية  اللغوية  ال�صياقات  في  الظاهرة  من  تبقى 
»فبهذا  اللغوي:  بالركام  الحقا  و�صمي  قديما,  بال�صواذ  مايعرف  وهو   -
ونحوه ا�صتدل اأهل الت�صريف على اأ�صول االأ�صياء المغيرة ,كما ا�صتدلوا 
بقوله عّز ا�صمه: ا�صتحوذ عليهم ال�صيطان)126(, على اأن اأ�صل ا�صتقام: 
ا�ْصَتْقَوم, واأ�صل ا�صتباع: ا�ْصَتْبَيع ,ولوال ما ظهر في هذا ونحوه ,لما اأقدموا 
على الق�صاء باأ�صول هذه االأ�صياء, ولما جاز ادعاوؤهم اإياها«)127(, وهكذا 
نرى اأن ابن جني ال يريد اأن يعترف بوجود االأ�صل القديم لهذه الظاهرة 
في الواقع اللغوي غير اأنه حين عثر على مثال, وهو قوله تعالى: ا�صتحوذ 

عليهم ال�صيطان)128( ا�صطر اإلى االعتراف به)129(.
وا�صح بعد كل هذا اأن العلماء على اختالف مناهجهم تحدثوا عن 
االأجوف,  لبنية  لوا  اأ�صّ اأدق  ب�صورة  اأو  ال�صحة,  طور  في  االأج��وف  بنية 
االإِعالل ,فوجدناهم قد  الكلمة في �صورتها ال�صحيحة قبل  واأنها تمّثل 
اأن  اإّما  التحتية وال�صطحية, وهو  البنية  اأو  ربطوه بق�صية االأ�صل والفرع 
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ومنهم   - الو�صفي  المنهج  اأ�صحاب  عند  هو  كما  مفتر�صا  اأم��رًا  يكون 
التحويليون الأن ق�صّية االأ�صلية والفرعّية ق�صية اأ�صا�صّية في فهم البنية 
العميقة ,وتحّولها اإلى بنية ال�صطح, واإّما اأن يكون اأمرًا تطّوريًا, يتبع تطور 
,ويذكر  المقارن  المنهج  اأ�صحاب  عن  الحال  هو  كما  وارتقائها,  اللغة 
االأ�صل  الو�صفّيون في بحث  اأنه »في حين يرى  الراجحي  الدكتور عبده 
االفترا�صي للكلمة بحثًا ميتافيزقّيًا ال يعتمد على مبداأ علمي �صليم, يرى 
فهم  في  اأ�صا�صّية  ق�صية  والفرعّية  االأ�صلية  ق�صّية  اأن  التحويلّي  المنهج 
اإلى بنية ال�صطح, وفي العربية مثاًل ال ن�صتطيع  البنية العميقة وتحّولها 
اأ�صله  الفعل )باع(  واأّن  قاَل,  اأ�صله  اأّن  الفعل )قاَل( على  اإلى  اأن ننظر 
االألف فيهما...  اأ�صل  اأن نعرف  ويبيُع(, بل علينا  باع, مع وجود )يقوُل 
و�صف  ح��ّد  عند  المح�ض  الو�صفي  ال��در���ض  يقف  اأن  العلم  من  ولي�ض 
اأن يجد تف�صيرًا لها, ومن هذا التف�صير البحث  الظاهرة كما هي, دون 
عن االأ�صل«)130(, وهو على كل حال يمثل طورا �صروريا لتف�صير ال�صيغة 

وتغيرها ومنطلقا للو�صف والتحليل.
الخاتمـــة: 

ويمكن ت�صجيل بع�ض النتائج:
لوا لبنية  1 - وا�صح بعد كل هذا اأن العلماء على اختالف مناهجهم اأ�صّ
و»َبَيع«  »َقَول«  ال�صحيحة:  �صورتها  في  الكلمة  تمّثل  واأنها  االأجوف, 
قبل االإِعالل, فوجدناهم قد ربطوه بق�صية االأ�صل والفرع اأو البنية 
عند  هو  كما  مفتر�صا  اأمرًا  يكون  اأن  اإّما  وهو  وال�صطحية,  التحتية 
اأ�صحاب المنهج الو�صفي - ومنهم التحويليون؛ الأن ق�صّية االأ�صلية 
والفرعّية ق�صية اأ�صا�صّية في فهم البنية العميقة, وتحّولها اإلى بنية 
ال�صطح, واإّما اأن يكون اأمرًا تطّوريًا, يتبع تطور اللغة وارتقائها , كما 

هو الحال عن اأ�صحاب المنهج المقارن.
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2 - اأن الدرا�صات اللغوية عند القدماء على الرغم من عمقها الزمني بقيت 
العربية وتف�صيرها,  اللغة  انطلقت منها كل محاولة لدرا�صة  ركيزة 
اللغوية  الدرا�صات  وهي مالحظات ت�صعنا في بداية الطريق لفهم 
التراثية,  الدرا�صات  قواعد  يبدو على  ما  قامت على  التي  الحديثة 
حين انطلقت من البنية التحتية لل�صيغة »َقَول« و»َبَيع« - وهي البنية 
االفترا�صية لل�صيغة عند القدماء - ووا�صح هذا من خالل المنهج 
من  المحدثين  اأن  يعزز  ,مما  وكولغي(  )بريم  التحويلي  التوليدي 
درا�صات  التراث من  ما خلفه علماء  اطلعوا على  قد  الغرب  علماء 

لغوية, وا�صتفادوا منها في التف�صير والتحليل.
كما نجد اأن المنهج المقارن انطلق في تاأ�صيل بنية الفعل االأجوف 
تمثل  التي  و»بيع«  »ق��ول«  للبنية  االأول��ي��ة  التاريخية  ال�صيغة  خ��الل  من 
المرحلة االأولى في التطور, وهي ذاتها البنية المفتر�صة عند القدماء, 
بل ذهب المحدثون في اال�صتدالل على مراحل التطور في االأجوف على 
ما خلفته الدرا�صات العربية القديمة, وكاأن اأ�صحابه اأدركوا اأن الو�صول 
التراث  ا�صتقراء  اأن تكون دون  الباب ال يمكن  نتائج مهمة في هذا  اإلى 
العربي ونقده, ثم البناء على تلك المالحظات وجهة نظر اأخرى تختلف 

وقد تتفق مع ما قاله القدماء .
عن  تختلف  الو�صفية  الدرا�صة  منطلقات  اأن  الدرا�صة  اأظ��ه��رت   -  3
االأجوف  اأن  افتر�ض  الو�صفين  ,فعند  المقارنة  الدرا�صة  منطلقات 
له اأ�صل في �صوئه وجهت القواعد ,ثم جاءت �صياغة القواعد عند 
ثم  االإع��الل  ق�صايا  اأكثر  وت�صمل  كلها,  الم�صاألة  لتنتظم  اللغويين 

تطبق على اأبواب �صرفية في االأفعال واالأ�صماء.
باأن  ويتمثل  اللغوي,  التاأ�صيل  هدفه  فيكون  المقارن  المنهج  اأم��ا 
واإن  والمقارن  الو�صفي  والمنهجان:  به,  يهتم  تاريخي  اأ�صل  لالأجوف 
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اختلفت منطلقها فاإنها ال بد اأن تلتقي في بع�ض نقاط االنطالق ,وبالتالي 
المنهج  االأجوف  في �صوء  الفعل  لئن كان تحليل  واأنه  التف�صير,  ق�صايا 
اأننا  اإال   - العك�ض  يكون  وقد   - المقارن  المنهج  تحليل  تف�صل  الو�صفي 
و�صبط  القواعد  اإحكام  جهة  من  يف�صله  الو�صفي  المنهج  اأن  نالحظ 
اأنه يظل قا�صرا عن االإحاطة بكل م�صائل الفعل االأجوف,  اإال  ت�صل�صلها, 
كما اأن ذكر المراحل اللغوية )المنهج المقارن ( للفعل االأجوف خالية 
والتف�صير  التعليل  من  والب��د  �صرد,  مجرد  تبقى  والتعليل  التف�صير  من 

والبحث في علل التطور.
4 -  ال يمكن االكتفاء بمنهج من المناهج في درا�صة اللغة, وعلى قدر 
النتائج  تكون  الواحدة  اللغوية  الظاهرة  درا�صة  في  المناهج  تنوع 

مثمرة, واأدعى للموازنة بينهما.

الهوامــ�ش

الو�صفي والتحويلي »عبدالحميد م�صطفى  المنهجين  العربية في �صوء  )1(  »بنية الجملة 
 ,86-30 2001م, �صفحات:  75, �صنة  , العدد  للعلوم االإن�صانية  ال�صيد, المجلة العربية 

�صفحة 33-32.
)2( �صذا العرف في فن ال�صرف, اأحمد الحمالوي, ط 1, موؤ�ص�صة البالغ , بيروت, 1991م, 

�ض 17.
)3( في ت�صنيف الفعل الثالثي االأجوف ومعالجته عند بع�ض النحاة قديما وحديثا ,عبدالفتاح 

اإبراهم, حوليات الجامعة التون�صية, العدد 31, �صنة 1990م, �ض: 7-38 �صفحة: 5.
مكتبة   ,3 ط  عبدالتواب,  رم�صان  اللغوي,  البحث  ومناهج  اللغة  علم  اإل��ى  المدخل   )4(

الخانجي, القاهرة , �صنة 1417ه� - 1997م, �ض 181.
)5( مناهج البحث اللغوي, محمد ال�صيد بال�صي, الل�صان العربي,  المغرب, عدد 68, �صنة 

2008م, �صفحات: 197-219, �ض 201.

)6( الخ�صائ�ض, ابن جني, تحقيق: محمد علي النجار, ط 2, دار الهدى , بيروت : 144/3.
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)7( اأ�صرار العربية, االأنبا ري, تحقيق محمد ح�صين �صم�ض الدين, ط 1, دار الكتب العلمية, 
لبنان, 1418ه� - 1997م, �ض 44.

)8( �صر �صناعة االإعراب, ابن جني, تحقيق ح�صن هنداوي, ط 2, دار القلم, دم�صق ,�صنة 
1413ه� - 1993م: 37/1.

)9( الممتع في الت�صريف ابن ع�صفور االإ�صبيلي, المحقق فخر الدين قباوة, دار المعرفة 
بيروت, �صنة 1407ه� - 1987م, �ض 438.

)10( الخ�صائ�ض, ابن جني: 129/3.
)11(  المنهج ال�صوتي للبنية العربية روؤية جديدة في ال�صرف العربي, عبدال�صبور �صاهين, 

موؤ�ص�صة الر�صالة, بيروت, �صنة 1980م, �ض 192.
)12( �صرح ال�صافية, االإ�صتراباذى, تحقيق: محمد نور الح�صن واآخرون, دار الكتب العلمي, 

بيروت, �صنة 1982م: 95/3.
الجامعة  القرمادي,  �صالح  ترجمة:  كانتينو,  جان  العربية,  اأ�صوات  علم  في  درو�ض   )13(

التون�صية, �صنة 1966م, �ض 137.
)14(  الدرا�صات اللهجية وال�صوتية عند ابن جني, ح�صام النعيمي, دار الر�صيد, بغداد, �صنة 

1980م, �ض 366.

البابلي  مطبعة  اأمين,  عبداهلّل  م�صطفى,  اإبراهيم  تحقيق:  جني,  ابن  المن�صف,    )15(
الحلبي واأوالده, م�صر, ط 1, �صنة 1954م: 247/2.

)16(  الخ�صائ�ض, ابن جني: 472/2.
)17(  المن�صف, ابن جني: 221/1.

)18(  في ت�صنيف الفعل الثالثي االأجوف ومعالجته, عبدالفتاح اإبراهم, �ض 21.
)19(  ينظر: �صر �صناعة االإعراب, ابن جني: 25/1.

)20(  �صرح ال�صافية,اال�صتراباذى: 18/1.
مجلة  الحمد,  توفيق  علي  الت�صريفّية,  الدرا�صات  في  الجرَجاني  عبدالقاهر  جهود    )21(
مجمع اللغة العربية االأردني, عدد 28 )تموز -كانون االأول 1985م( �صفحات: 52-5 

�صفحة 45.
)22(  المنهج ال�صوتي للبنية العربية روؤية جديدة في ال�صرف العربي, عبد ال�صبور �صاهين 

�ض  48.
)23(  تحوالت بنية الفعل االأجوف بين العربية والعبرية درا�صة مقارنة, اآمنة �صالح الزعبي, 
كانون  1434ه�,  �صفر   1 العدد   9 المجلد  واآدابها,  العربية  اللغة  في  االأردنية  المجلة 

الثاني 2013م, �صفحات: 303-328 �صفحة 305.
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)24(  انظر :المنهج ال�صوتي للبنية العربية روؤية جديدة في ال�صرف العربي, عبدال�صبور 
عبدال�صبور  الحديث,  اللغة  علم  �صوء  في  القراآنية  القراءات   ,174-169 �صاهين: 

�صاهين, مكتبة الخانجي, القاهرة, �ض  73.
)25(  اأبرزهم: اإبراهيم اأني�ض, وعبدال�صبور �صاهين, ورم�صان عبدالتواب, وغالب المطلبي, 

والطيب البكو�ض.
المطبعة   ,1 ط  �صاهين,  عبدال�صبور  ترجمة  فل�ض,  هنري  الف�صحى,  العربية   )26(

الكاثوليكية, بيروت , �صنة 1966م, �ض 55.
العربية   ,38-37 �ض  بيروت  لبنان,  ,مكتبة  عبده  داود  العربية,  اللغة  في  اأبحاث    )27(
برج�صترا�صر,  العربية,  اللغة  في  النحوي  التطور   ,41 �ض  فل�ض,  هنري  الف�صحى, 
اأخرجه و�صححه رم�صان عبدالتواب, مكتبة الخانجي, القاهرة, �صنة 1982م, �ض48, 
البكو�ض, تقديم �صالح  الطيب  الحديث,  االأ�صوات  العربي من خالل علم  الت�صريف 

القرمادي, , ط 1 )1987م( �ض 51.
)28(  اأبحاث في اللغة العربية, داود عبده, �ض  38-37.

)29(  الت�صريف العربي, الطيب البكو�ض, �ض 142.
اللغة الو�صفي والتاريخي والمقارن ,�صالح الدين �صالح ح�صنين,  )30(  درا�صات في علم 

ط1, دار العلوم للطباعة,الريا�ض, �صنة 1405ه� - 1984م, �ض 131.
)31(  فقه اللغات ال�صامية, كارل بروكلمان, ترجمه رم�صان عبدالتواب, مطبوعات جامعة 

الريا�ض ,�صنة 1977م, �ض 144.
)32(  العربية الف�صحى �ض 55.

)33(  المرجع ال�صابق �ض 82.

)34(  المرجع ال�صابق �ض 84.
االإع��راب البن جّني,  �صّر �صناعة  العلة في �صوء كتاب  واأحرف  الهمزة  اإلى  االإب��دال    )35(
 ,186 الر�صالة  االجتماعية,  والعلوم  االآداب  ال�صم�صان,حوليات  اإبراهيم  اأبونوا�ض 
الحولية الثانية والع�صرون, �صنة )1423-1424ه�( - )2001-2002م(, مجل�ض الن�صر 

العلمي, جامعة الكويت, �صفحات 1-643 �صفحة  27.
)36(  المخ�ص�ض, ابن �صيده, تحقيق:لجنة اإحياء التراث العربي, دار اإحياء التراث العربي, 

بيروت: 267/13.
)37(  النحو العربي والدر�ض الحديث ,عبده الراجحي, دار النه�صة العربية, بيروت,�صنة 

1979م, �ض 144-143.  
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اأحمد  بن  قبالن  بن  ,حمزة  المعا�صرة  الل�صانية  الدرا�صات  في  العربية  اللغة  مكانة    )38(
1417ه�   القعدة  �صنة ) ذو   ,53 العدد  االأردن��ي,  العربية  اللغة  المزيني ,مجلة مجمع 

ربيع االآخر 1418ه�( �صفحات 11-36, �ض 19.
)38(  في ت�صنيف الفعل الثالثي االأجوف ومعالجته, عبدالفتاح ابراهم, �ض 33.

C+vi+G+vi+C( ← )G: syncopeqaala( ← )qala ( ب��ال��رم��وز:  تمثله  يمكن    )39(
.)Truncation:V( ← )lengthening( vi+vi=vi( )qala

  u(←a / aG( ← )qawala( ← ) G←syncope:  G,qaala( ← G←  يمكن تمثله بالرموز  )40(
 .)qala,Truncation( V ← )qaala )vi+vi=vi lengthening

)41(  في ت�صنيف الفعل الثالثي االأجوف ومعالجته, عبدالفتاح اإبراهم, �ض 36.
)42(  المرجع ال�صابق, �ض 37.

)43(  ل�صان العرب, ابن منظور, دار �صادر, بيروت, �صنة 1955م, 784/3.
)44(  في ت�صنيف الفعل الثالثي االأجوف ومعالجته, عبدالفتاح ابراهم, �ض 26.

)45( الت�صريف العربي, الطيب البكو, �ض  143.
جامعة  االآداب  كلية  مجلة  اأني�ض,  اإبراهيم  العلة,  حروف  ا�صتقاق  في  بحث  ينظر:    )46(
اللغة  علم  اإل��ى  المدخل   ,102-101 �صفحات  1944م,  �صنة   ,2 مجلد  االإ�صكندرية, 
291-297, درا�صات في علم اللغة,  ومناهج البحث اللغوي, رم�صان عبدالتواب, �ض 
 ,249-243 �ض  1986م,  �صنة  م�صر,  المعارف,  دار  التا�صعة,  ط  ب�صر,  محمد  كمال 
الجزء  القاهرة,  العربية  اللغة  ب�صر, مجلة مجمع  ال�صرف,كمال محمد  مفهوم علم 

الخام�ض والع�صرون ,�صنة  1389ه�, �صفحات 135-110.
)47(  فقه العربية المقارن, درا�صات في اأ�صوات العربية و�صرفها ونحوها على �صوء اللغات 

ال�صامية, رمزي منير بعلبكي, دار العلم للماليين,بيروت,�صنة 1999م, �ض 23.
)48(  الم�صت�صرقون والمناهج اللغوية, اإ�صماعيل اأحمد عمايرة, ط 2, دار حنين, عمان, �صنة 

1992م, �ض 41.

)49(  المرجع ال�صابق: 41.

)50(  المرجع ال�صابق: 14.
)51(  المنهج التاريخي في اللغة, اإ�صراء عريبي فدعم, مجلة ا لجامعة العراقية, المجلد:21, 

العدد: 2 �صنة: 2008م �صفحات 357-367, �ض 361.
)52(  الم�صت�صرقون والمناهج اللغوية, اإ�صماعيل عمايرة, �ض 87.

)53(  بين االأ�صول والفروع في التغيير ال�صوتي ال�صرفي, اأحمد علم الدين الجندي, مجلة 
مجمع اللغة العربية, القاهرة ج 69, �صنة )نوفمبر 1991م(, �صفحات 24-49 �ض 38.
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اللهجات  في   ,122-101 �ض  اأني�ض,  ,اإبراهيم  العلة  ح��روف  ا�صتقاق  في  بحث  ينظر:   )54(
�ض57,  1965م,  �صنة  القاهرة,  الم�صرية,  االأنجلو  مكتبة  اأني�ض,  اإبراهيم  العربية, 
المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رم�صان عبدالتواب �ض 291-297, مفهوم 
علم ال�صرف كمال محمد ب�صر, �ض 110-135, النظام اللغوي للهجة ال�صفاوية في �صوء 
العلمي والدرا�صات  البحث  ال�صامية, يحيى عبابنه, من�صورات مادة  اللغات  و  الف�صحى 

العليا, جامعة موؤتة 1996م �ض 199.
)55(  بحوث ومقاالت في اللغة, رم�صان عبدالتواب, ط 1, مكتبة الخانجي ,القاهرة ودار 

الرفاعي, الريا�ض, �صنة 1403ه� - 1982م, �ض 67-57.
الخانجي,  مكتبة  عبدالتواب,  رم�صان  وقوانينه,  وعلله  مظاهرة  اللغوي  التطور    )56(

القاهرة, �صنة  1404ه� - 1983م, �ض 12.
)57(  ينظر: المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رم�صان عبدالتواب, �ض 292-291.

)58(  المرجع ال�صابق  �ض 298-291.
)59(  المجادلة : 19.

اإبراهيم,  الف�صل  اأب��و  ومحمد  البجاوي  علي  تحقيق  الع�صكري,  هالل  اأب��و  ال�صناعتين,   )60(
القاهرة  �صنة 1974ه�, �ض 92, بحوث ومقاالت في اللغة, رم�صان عبدالتواب, �ض 61-60.

)61(  الدرا�صات اللهجية وال�صوتية عند ابن جني ,ح�صام النعيمي, �ض  367.
)62(  ينظر: المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ,رم�صان عبدالتواب �ض 292-291.
)63(  النظام اللغوي للهجة ال�صفاوية في �صوء الف�صحى و اللغات ال�صامية ,يحيى عبابنه, 

من�صورات مادة البحث العلمي والدرا�صات العليا, جامعة موؤتة 1996م, �ض 199. 
)61(  التطور النحوي في اللغة العربية, برج�صترا�صر, �ض 61.

)65(  بحوث ومقاالت في اللغة, رم�صان عبدالتواب, �ض 57.
)66(  الدرا�صات اللهجية وال�صوتية عند ابن جني, ح�صام النعيمي, �ض 167-366.

)67(  المرجع ال�صابق �ض  367.
)68(  مفهوم علم ال�صرف,كمال محمد ب�صر, �ض  125.

)69(  المرجع ال�صابق, �ض 125.
)70(  المرجع ال�صابق �ض 125

)71(  ينظر: الكتاب ,�صيبويه, تحقيق و�صرح عبد ال�صالم هارون, ط 2, دار الجيل , بيروت: 31/1.
)72(  مفهوم علم ال�صرف , كمال محمد ب�صر, �ض 127-126.

)73(  المرجع ال�صابق, �ض 130-128.
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)74(   المرجع ال�صابق  �ض 130-128.
)75(  المرجع ال�صابق �ض  131-130.

)76(  بين االأ�صول والفروع في التغيير ال�صوتي ال�صرفي ,اأحمد علم الدين الجندي, �ض  39.
)77(  ينظر: المرجع ال�صابق  �ض 42.

)78(  ينظر: في االأ�صوات اللغوية درا�صة في اأ�صوات المد العربية, غالب المطلبي , من�صورات 
وزارة الثقافة واالإعالم, الجمهورية العراقية �ض  192-193, التطور النحوي في اللغة 

العربية, برج�صترا�صر, �ض  65.
)79(  ينظر: في االأ�صوات اللغوية درا�صة في اأ�صوات المد العربية, غالب المطلبي, �ض 193-192.

)80(  الخ�صائ�ض, ابن جني: 257-256/1.
)81(  المجادلة: 19.

)82(  �صر �صناعة االإعراب, ابن جني: 194/1.
)83(  ينظر: المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رم�صان عبدالتواب , �ض 293-292.
)84(  ينظر: الكتاب, �صيبويه : 287/1, عبدالتواب, رم�صان, بحوث ومقاالت في اللغة �ض 292.
)85(  ينظر: المن�صف, ابن جني: 160/1, المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, 

رم�صان عبد التواب  �ض 293.
)86(  ينظر :�صرح ديوان الهذليين, اأبو �صعيد ال�صكري, تحقيق عبدال�صتار فراج , مكتبة دار 
العروبة, القاهرة  �صنة 1965م: 7/1, المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, 

رم�صان عبدالتواب, �ض 293.
)87(  المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رم�صان عبدالتواب, �ض 293.

دار   ,2 ط  عبدالرحمن,  عائ�صة  تحقيق  المعري,  العالء  اأب��و  وال�صاحج,  ال�صاهل    )88(
المعارف, القاهرة, �صنة 1975م, �ض 440, 486, 666, المدخل اإلى علم اللغة ومناهج 

البحث اللغوي, رم�صان عبدالتواب, �ض 293.
)89(  تحوالت بنية الفعل االأجوف بين العربية والعبرية درا�صة مقارنة, اآمنة �صالح الزعبي, 

�ض 306-305.
)90(  انظر: بنية الفعل الناق�ض بين العربية والعبرية, اآمنة �صالح الزعبي, المجلة االأردنية 
في اللغة العربية واآدابها ,المجلد ٧ العدد١( المحرم 1432ه�/ كانون الثاني 2011م(  

�ض 118-119, �ض 123.
)91(  انظر: الخ�صائ�ض, ابن جني: 472-471/2. 

)92(  المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رم�صان عبدالتواب, �ض 295.
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)93(  مريم 34.
)94(  البحرالمحيط, اأبوحيان, حققه: عادل اأحمدعبدالموجود واآخرون, ط 1, دار الكتب 
العلمية, بيروت, �صنة 1993م: 178/6 مخت�صر �صواذ القران من كتاب البديع , ابن 

خالويه, مكتبة المتنبي, القاهرة, �صنة 1995م, �ض 88-87.
)95(  �صورة ال�صحى 201.

)96(  ينظر :التي�صير في القراءات ال�صبع, الداني, عنى بت�صحيحه :اوتويرتزل, ط2 ,دار 
الكتاب العربي ,بيروت 1404ه� - 1984م, �ض 223.

  297-296 رم�صان عبدالتواب, �ض  اللغوي,  البحث  ومناهج  اللغة  علم  اإلى  المدخل    )97(
العال  عبد  تحقيق:   , ,ال�صيوطي  الجوامع  جمع  �صرح  في  الهوامع  :همع  كذلك  انظر 

�صالم مكرم,دار البحوث العلمية , الكويت, 1400ه� - 1980م: 195/6.
)98(  المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ,رم�صان عبد التواب, �ض 297.

)99(  معجم مفردات الم�صترك ال�صامي في اللغة العربية, حازم  علي كمال الدين, ط 1, 
مكتبة االآداب , القاهرة 1429ه� - 2008م, �ض 251.

)100(  الم�صدر ال�صابق �ض  176.
)101(  الم�صدر ال�صابق �ض 106.

)102(  التحول في بنية الفعل المعتل في العربية في �صوء اللغات ال�صامية درا�صة تاريخية 
مقارنة, محمد زعل مالحمة, ر�صالة ماج�صتير في اللغة العربية, جامعة موؤتة  �صنة 

2004م, �ض 32.

اأثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمة العربية ,عبد اهلل محمد الكناعنة , درا�صة    )103(
لغوية , ط 1, وزارة الثقافة , عمان, �صنة 1997م, �ض 45.

)104(  االإمالة في القراءات واللهجات العربية, عبدالفتاح �صلبي, ط 2, دار نه�صة م�صر 
للطبع والن�صر , القاهرة , �صنة 1391ه� - 1991م �ض 66.

)105(  المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رم�صان عبدالتواب, �ض 296.
)106(  الم�صدر ال�صابق �ض  296. 
)107(  الم�صدر ال�صابق �ض 297.

)108(  معجم مفردات الم�صترك ال�صامي في اللغة العربية, حازم  علي كمال الدين, �ض 241.
)109(  المرجع ال�صابق, �ض 61.

)110(  المرجع ال�صابق, �ض 160.

)111(  المرجع ال�صابق, �ض 243.
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)112(  المرجع ال�صابق �ض 160.
اللغوي, رم�صان  البحث  اللغة ومناهج  اإلى علم  290/2, المدخل  الكتاب:  )113(  �صيبويه, 

عبدالتواب, �ض 297.
)114(  »نظرية ال�صهولة هي تلك النظرية التي تنادي باأن االإن�صان في نطقه يميل اإلى تلم�ض 
لغته  باأ�صوات  االأي��ام  مع  فيبدل  ع�صلي  جهد  اإلى  تحتاج  ال  التي  ال�صهلة  االأ�صوات 
ال�صعبة نظائرها ال�صهلة وممن اأيدوا هذه النظرية GurtiusUhithey ويعزز هذه 
النظرية اأن االإن�صان في جميع اأحواله يميل عادة اإلى الناحية ال�صهلة التي ال تكلفه 

عناء وال م�صقة« ينظر: بحث في ا�صتقاق حروف العلة الإبراهيم اأني�ض: 108.
)115(  بحث في ا�صتقاق حروف العلة, اإبراهيم اأني�ض, �ض 108.

)116(  ينظر: المرجع ال�صابق �ض 110-109.
 16 ج  العربية,  اللغة  مجمع  مجلة  اأني�ض,  الحركات,اإبراهيم  ت�صبه  حروف  ينظر:    )117(

القاهرة, �صنة  1963م, �صفحات 13-17, �ض 17.
)118(  المرجع ال�صابق �ض 16.
)119(  المرجع ال�صابق �ض 17.

)120(  بحث في ا�صتقاق حروف العلة ,اإبراهيم اأني�ض , �ض  114-113.
)121(  ينظر : المرجع ال�صابق �ض 113.

�صنة  القاهرة,  الم�صرية,  االأنجلو  مكتبة  اأني�ض,  اإبراهيم  العربية,  اللهجات  في    )122(
1965م, �ض 57.

)123(  المرجع ال�صابق �ض 58.
)124(  المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رم�صان عبد التواب, �ض 297.

)125(  الخ�صائ�ض, ابن جني: 257-256/1.
)126(  المجادلة: 19.

)127(  �صر �صناعة االإعراب ,ابن جني, �ض 194/1.
)128(  المجادلة: 19.

)129( المدخل اإلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, رم�صان عبدالتواب, �ض 298, بحوث 
ومقاالت في اللغة ,رم�صان عبد التواب, �ض 67.

)130(  النحو العربي والدر�ض الحديث, عبده الراجحي, �ض 144-143.  
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)120( ريااًل اأو ما يعادلها
)40( دوالرًا
)45( دوالرًا
)60( دوالرًا

تر�صل قيمة اال�صرتاك على عنوان النادي �ض.ب 5919 جدة 21432 فاك�صميلي 
6066695

الربيد الإلكرتوين:

Info@adabijeddah.com
www.adabijeddah.com

ثمن العدد ع�ســـ 20 ـــــرون رياًل �سعودياً اأو ما يعادلها

االأردن
م�صر
املغرب
تون�ض
�صوريا
لبنان

20 ريااًل

15 درهمًا

15 ريااًل

1٫200 دينار

1٫200 دينار

1 دينار
150 ريااًل

البلـــــد ال�سعر



• وكالة التوزيع االردنية )ارامك�ض ميديا(
�صندوق بريد 3371

رمز بريد 11181
عمان- اململكة االأردنية الها�صمية

تلفون:962-6-5358855+

• موؤ�ص�صة االأهرام للتوزيع
14 �صارع اجلالء

القاهرة- جمهورية م�صر العربية
+202-27391095
+202-25796326
+202-25796997

• دار احلكمة
�صندوق بريد 2007

دبي- دولة االأمارات العربية املتحدة
تلفون:2665394-4-971+ )4 خطوط(

• موؤ�ص�صة االأيام/ مكتبات االأيام
�صندوق بريد 3262

املنامة- مملكة البحرين
تلفون: 973-17-617733+

+973-17-617770                

• دار القلم للن�صر والتوزيع واالإعالن
�صندوق بريد 1107

�صنعاء- اجلمهورية اليمنية
تلفاك�ض: 967-1-469415+

+967-1-469586                      

• ال�صركة املتحدة لتوزيع ال�صحف
�صندوق بريد 6588 حوىل

رمز بريد 32040
دولة الكويت

تلفون: 965-22456198+
+965-22412820                

• ال�صركة التون�صية لل�صحافة )�صوترب�ض(
3 نهج املغرب

�ض.ب 719
تون�ض 1000 - اجلمهورية التون�صية

تلفون:  216-71-322499+

• �صركة الظالل للن�صر والتوزيع
بغداد - اجلمهورية العراقية

تلفون: 964-7901-332734+
+964-7702-141164                

• موؤ�ص�صة العروبة التجارية املحرتمني
�صارع حارثة بن �صهل �ض. ب 52 

الدوحة – دولة قطر
تلفون: 974-4424721+

+974-5531665

• ال�صركة ال�صريفية للتوزيع وال�صحف )�صو�صرب�ض(
ملتقى زتقة رحال بن اأحمد وزنقة �صان 

�صات�ض
�صندوق بريد 13683

املغرب الدار البي�صاء -20300 
تلفون: 2125-22-400233

• ال�صركة ال�صورية لتوزيع املطبوعات
برامكة- جتاه ثانوية التجارة

دم�صق – اجلمهورية العربية ال�صورية
تلفون: 963-11-2128664+

• يف اململكة العربية ال�صعودية
- كنوز املعرفة - جدة �صارع ال�صتني

- مكتبة املتنبي - الدمام
- مكتبة دار الزمان- املدينة املنورة

- مكتبة ال�صرق- املدينة املنورة
- املكتبة الرتاثية- الريا�ض

- ومكتبات اأخرى

موزعو دوريات النادي يف ال�سعودية والوطن العربي






